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  : على التنفیذشرافاإل
ـ     يتم اإلشراف على التنفيذ من خالل مكتب هندسي مشرف يتعاقد            ل التنفيـذ   وامع مالك املشروع لرياقب مق

 املالك يف حصوله على أفضل تنفيذ للمشروع ة وبذلك يعترب اإلشراف ضمان.وقع ويتابع أعمال تنفيذ املشروع بامل    
طبقا للمواصفات القياسية اليت تضمن تنفيذ املشروع بأعلى مستوى من اجلودة خالل الفتـرة الزمنيـة احملـددة         

   .التكلفة الزائدة الناجتة عن أخطاء وسوء املصنعيةمن للمشروع ، كما أن اإلشراف اهلندسي يوفر 
نظراً لعدم معرفتهم  املشاريع بدور املهندس املشرف أصحاب الشائعة ذا اال استهانة الكثري من األخطاءومن 
 بإصدار ينحصر أصبح اهلندسي اإلشراف دور أن جند أصبحنا، حيث  اإلشراف ولتوفري قيمة وفوائده بأمهيته

 ألعمالاخلرسانات واحلديد  (اإلنشائية عمالاأل على اإلشراف احلاالت يتم بأفضل أوفقط  اإلشرافشهادة 
  )العظم

  :وفوائده اهلندسي لإلشراف الكامل دورال تاليا ضحأولذا 
 للتأكد من ذبالتنفي البدءقبل  ل الكميات واملواصفاتوا وجداهلندسيةاملعمارية و مراجعة املخططات .١

  . نقص اأو تعارض أو أخطاءصحتها وعدم وجود أي 
  .لنيوا ومراجعة عقود التنفيذ مع املقإعداد املساعدة يف .٢
  . التنفيذيلوا مراجعة وتدقيق واعتماد رسومات التنفيذ ورسومات الورشة املقدمة من مق.٣
  . اعتماد املواد املستخدمة بالتنفيذ.٤
  )ديكور، تشطيب ، كهرباء ، صحي ، ميكانيكي ، عظم  (التخصصات التنفيذ بكافة أعمال متابعة .٥
  . خطة التنفيذ للتأكد من انتهاء املشروع باملوعد احملدد متابعة.٦
  .لنيوا اعتماد املستخلصات للمق.٧
  ). تنفيذ املشروعأثناءاليت قد يطلبها املالك (ولني اامر التغيري للمقأو واإلضافية األعمال اعتماد قيمة وفترة .٨
  .لني خالل مراحل التنفيذوا من املقاألعمال استالم .٩

  .ختبارات والفحوصات الالزمة للتأكد من جودة املواد واملصنعيات عمل اال.١٠
من مصلحة املالك يف تكلفة بالشكل الذي يضل التنفيذ وا الالزمة يف حالة تقصري مقاإلجراءات اختاذ .١١

  .فترة تنفيذهاملشروع و
  

نفیذ وال یھتم  الھندسي یھتم كثیرا بالجودة ویأتي بعد ذلك فترة التاإلشراف دور أن إلىوأشیر ھنا 
الجودة ، ( المشروع كاملة إدارةبتكلفة التنفیذ ، وبالمشاریع التي یرغب مالكھا بالتحكم بعناصر 

 بإدارة المتخصصة  الشركاتأو الھندسیة حد المكاتبأفیمكنھ التعاقد مع ) الزمن ، التكلفة 
  Project Management of Constructionالمشاریع 
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  :ل التنفیذوا اختیار مق
حسن اختیار المقاول الجید ھو السبیل إلخراج مشروعك أو حلمك إلى الوجود بالشكل الذي ترغب فیھ، وفي 

 حالة االختیار الخطأ قد تواجھ العدید من العقبات وقد ال یرى مشروعك النور باألمد القریب 
  :مقاول التنفیذمعاییر اختیار / ١

  :مقاول التنفیذنظامیة / ١-١
سجل تجاري لمزاولة نشاط مقاوالت المباني، ( مرخص لھ بمزاولھ المھنة ببلد المشروع + 

  )واشتراك مجدد بالغرفة التجاریة
  )صندوق برید ، ھاتف ، فاكس(وعناوین مراسلة ) مكتب(وجود مقر + 
 واستالم المبالغ ویكون للشخص المسئول عن إدارة المؤسسة أو الشركة بالتعاقد تفویض+ 

  .مصدق من الغرفة التجاریة
  

  : والتي تعرف من خالل:مقاول التنفیذ أعمال جودة/ ٢-١
  سنوات الخبرة وسابقة األعمال + 
  توفر العمالة الكافیة والجیدة والمعدات الالزمة+ 
  متابعة األعمال بالمواقع من خالل شخص بخبرة كافیة وتواجد مستمر + 

  

  : وحسن التعامل مع العمالءالمرونة/ ٣-١
  الوضوح والشفافیة بالتعامل+ 
  وإعطاء العمیل الوقت الكافي للمناقشة والشرح والتوضیح-التواجد وسھولة االتصال بھ + 
 االلتزام بالمخططات والمواصفات، وتقبل وتنفیذ تعلیمات المھندس المشرف+ 
 یث الوقت والتكلفةتقبل التعدیالت وعدم المغاالة بقیمة التعدیالت من ح+ 

  

  : ألمحدده للمشروعة بالوقت والمیزانیمااللتزا/ ٤-١
 والتي تم تنفیذھا بالوقت والمیزانیة المحددة) مشاریع سابقة(من سابقة األعمال + 
 التسعیر وفق جداول كمیات كاملة ودقیقھ+ 
 عمل برنامج زمني للتنفیذ یرفق مع مستندات العقد+ 

كم بالتكلفة والتي تعرف من المشاریع السابق تنفیذھا واآللیات التي قدرة المقاول على التح+ |
 Cost Controlیستخدمھا المقاول بـ  

  

  :السعر/ ٥-١
یجب ان یتم التسعیر وفق المخططات والمواصفات وجداول الكمیات، وتقریر فحص + 

 التربة
 من قبل جمیع المقاولین) الموحدة(یتم التسعیر على جداول الكمیات + 
  مدى االفضلیة للبنود االربعة السابق ذكرھا–اعى عند مقارنة االسعار یر+ 
 .خذ باعتبارك أن اقل االسعار لیس االفضل ببعض الحاالت+ 

  
  :وسائل اختیار مقاول التنفیذ/ ٢

تحدث إلى أصدقائك ومعارفك الذین سبق لھم بناء منازل أو مشاریع خالل الخمس سنوات الماضیة  /١-٢
  : الي واسأل عن الت

  . مدى رضاھم عن نوعیھ العمل الذي قام بھ المقاول + 
  .مدى االلتزام بالمیزانیة المرصودة للبناء + 
  . مدى االلتزام بالمواعید سواء البدء أو التسلیم + 
           .مدى تواجد المقاول بالموقع خالل فترة البناء + 

  .نشاء  خذ سیارتك وتفقد المباني التي ما تزال تحت اإل /٢-٢
  : وسجل المالحظات التالیة ،  إن كان في ذھنك مقاول معین قم بزیارة أحد المنشآت التي ینفذھا  /٣-٢

  ھل العمل یجرى في المسار الطبیعي ؟ + 
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   ھل ھناك فترات انقطاع عن العمل بالمبنى ؟ +
   ما نوعیھ المواد المستخدمة ؟ +
      ھل الموقع نظیف ومنظم ؟  +

لذلك فإن المقاول یقوم   المقاولین یستعینون بمقاولین من الباطن لتنفیذ المشروعات ونتیجة العدید من   /٤-٢
  .بعمل المدیر العام للمشروع، لذلك ال غنى عن تواجده بالموقع ومن الحكمة التأكد من ذلك 

اول الذي  ابدأ بتسجیل أسماء المقاولین الذین حصلوا على نقاط عالیة مع مالحظة إعطاء أولویة للمق/٥-٢
  .تتأكد من أنھ یقوم باإلشراف الفعلي على تنفیذ مشروعاتھ 

. قم بزیارة مشاریع تم تنفیذھا فعال. أطلب مشاھدة صور مشاریعھم . تعرف على خبراتھم السابقة. قابلھم.  اتصل بھم/٦-٢
  ا المقاول ؟ وبعد االجتماع اسأل نفسك إن كان من السھل التفاھم مع ھذ. اسأل عن كل األمور التي تھمك

  :للحصول على أفضل سعر للتنفیذ علیك بما یلي/ ٧-٢
   . الذین اقتنعت بھم    قدم صورا من المواصفات والخرائط إلى المقاولین+
  . أقل األسعار لیس بالضرورة أفضلھا    +
  . راجع تفاصیل كل عرض بدقة حیث یمكن أن تكون بعض البنود غیر مذكورة   +
  .اد العرض وشروطھ  ركز على طریقة إعد   +

 )المصمم أو المشرف (المكتب الھندسيب االستعانةال تدع المقاول یكتب العقد، ویفضل +   
  . لھذا الغرض

   : بعض النقاط املهمة بالعقد
  .تأكد من وضوح العقد      .١
  . موقع املنزل و املساحة ةمن كتابتأكد      .٢
  . ازها  لألعمال املطلوب إجن مفصالأرفق جدوال     .٣
  .قم بإعداد جدول زمين للتنفيذ      .٤
 ظروف أو بالعقد خاصة بتأخري التسليم نتيجة لسوء األحوال اجلوية اضع يف اعتبارك أن هناك بنود     .٥

   .اإلرادة عن ةخارج
  .أذكر القيمة وجدول السداد      .٦
  . إال بعد مطابقة املواصفات ةال تسدد آخر دفع     .٧
  . املسئوليات من حيث احلصول على التراخيص واملصاريف األخرى املتعلقة بذلك حدد     .٨
٩.     إدراج بند التعديالت ال تنس .  

  .حدد من سيتابع التنفيذ كمشرف    .١٠
  . سداد فواتري اخلدمات أثناء عمليه التنفيذ ةحدد على من تقع مسئولي   .١١
١٢.   ل واملصروفات وا عند إجراء أي تعديالت نتيجة خلطأ املقلوا املقة إدراج حدود مسئوليال تنس

  .املتعلقة بذلك 
  . بالعقد خيص املنازعات القانونية وعنوان املراسلةاأذكر بند   .١٣
  .ى والوقت احملدد لذلك واحدد إجراءات الشك   .١٤
  .حدد شروط إاء العقد    .١٥
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   :األعمال التمھیدیة
 والتعاقد مع ) تعلق صورة منه مبوقع املشروعأنالذي جيب (ة واستالم تصريح البناء بعد اعتماد املخططات النهائي

   : التمهيدية وهياألعمال يسبقها بعض أنتبدأ مرحلة التنفيذ واليت جيب  لوااملق
  .استالم املوقع - ١
 .ختطيط املوقع - ٢
  .اإلنشاءات املؤقتة وختزين املواد - ٣
  : تسليم املوقع. الأو

 ءحيدد التاريخ الفعلي لبد) وثيقة(وتتم من خالل حمضر تسليم من الناحية التعاقدية  تعترب هذه اخلطوة مهمة
 موضوع األرض احتساب فترة العقد كما يوضح به حتديد موقع هأساسل والذي يتم على واالعقد مع املق

معاينة نافية ل للموقع وا معاينة املقإىل اإلشارةومساحتها الكلية ، مع ) راتوا وجمأطوال( العقد وحدودها 
 العمل ، وحيرر حمضر التسليم من ثالث نسخ وحبضور ء مانع ظاهر لبدأيللجهالة وتبني له خلو املوقع من 

  . كل طرف بنسختهوحيتفظ لواكل من املالك واملهندس املشرف واملق
  : ختطيط املوقع.ثانياً 

 بأشاير حديدية يتم وضعها من قبل ، وهي غالبا ما تكون حمددة) السور( اخلارجية األرضيبدأ بتحديد حدود 
 الفاصلة بني املوقع واملباين األبعاد بناء على األرض دحدومساح البلدية ، وان مل تكن حمددة يتم حتديد 

  . األرض حسب كروكي البلديةأضالع وأطوال احمليطة والشوارع
جلوار جيب التأكد من زوايا  املوقع واملسافة الفاصلة بني حدود املوقع واأضالع أطوال للتأكد من إضافة

 مربعة وبالتايل تكون الزوايا بني األضالع كلها قائمة أو مستطيلة األرض تكون األغلب يف .حدود املوقع 
درجة ، واليت ميكن التأكد منها بشكل بسيط من خالل ٩٠

  ٣,٤,٥ املثلث طريقةاستخدام 
 ضلعني أيية وا زةعاموديوهذا املثلث يستخدم للتأكد من 

متر ونسمي الضلع  ٣ مسافة األضالع حندد بأحد حبيث
) ب.أ(نه قائم على أ، ونأخذ باجتاه الضلع املفروض )ب.أ(

ومن مث نقيس املسافة ) .ج.ب(متر ونسمي هذا الضلع ٤مسافة 
 أن فمعىن ذلك أمتار ٥ كانت فإذا" .ج"والنقطة " أ"بني النقطة 

  ذلك دليالكان) صغر أ أوكرب أ ( أمتار ٥ن مل تكن إ و.ية قائمة واز) .ج.ب(و ) ب.أ(ية بني الضلعني واالز
  . اخلارجأو كال الضلعني للداخل أو ألحد اية مما سيخلق احنرافواعلى عدم تعامد الز

 لألضالع السنتيمتر إىل حىت حتويلها أو ، ١٥-١٢-٩ أو ١٠-٨-٦ هذا املثلث لتكون أبعادكما ميكننا مضاعفة 
  .سم٥٠-٤٠-٣٠الصغرية 

 أ

 .ج ب

٣ 

٤ 

٥ 
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 املواقع املنحرف بعض أما . املستطيلةأو هذه الطريقة مفيدة باملواقع املربعة أنى كما نر
 أو مساحية مثل كاتيودوليت أجهزة فيجب االستعانة مبهندس مساح يستخدم أضالعها

  .توتل ستيشن
  : وختزين املواد اإلنشاءات املؤقتة.ثالثاً 

 وضع ناتج أماكن ختزين مواد البناء وكذلك وأماكن  احلارسإقامةذا النوع من املشاريع جيب حتديد أماكن 
  . تشوين وجتهيز اخلشب واحلديدوأماكن املياه املؤقتة وخزاناتاحلفر 

 كشك احلارس ويفضل أو املبىن ويعمل به مبىن كبينة أركانلغرفة احلارس ميكن اختيار موقع بأحد  - ١
 وجيب . بأعمال احلفر اال يشكل عائق عن موقع احلفر للقواعد واخلزان والبيارة حىت ابعيد يكون أن
 يكون موقعه يشرف على موقع ختزين مواد البناء ، وبعد االنتهاء من الطابق األرضي ميكن نقل أن

  . احلجرات بالطابق األرضي واليت تكشف مواقع ختزين املوادألحداحلارس 
 من صاحب االستئذانو)  الدفنإلعادة كان صاحلا إن(جيب اختيار موقع قريب لتخزين ناتج احلفر  - ٢

 . لفترة مؤقتةأرضةاملوقع الستغالل 
 .ا من غرفة احلارساختيار موقع مرتفع وقريب لتخزين وتشكيل حديد التسليح ويكون مكشوف - ٣

 يرفع احلديد أنرة خالية ، من املهم وا مل تكن األرض اإنغالبا يستغل الشارع املقابل للمبىن لذلك 
 أومتر ويغطى حلمايته من مياه املطر  ١,٥,٢ابيع خشب كل  على مربوضعهعن منسوب الشارع 

 .الرطوبة
 .اختيار موقع قريب لتخزين خشب النجارة وجتهيز القوالب - ٤
وحجارة اخلرسانة واألمسنت وخزانات ) الرمل (ء لوضع وختزين البطحامتقاربةقع ا خيتار موأنيفضل  - ٥

تنفيذ يف  اإلسراع ومن املهم . احلارس تكون مكشوفة من قبل غرفةأن وأيضا جيب . املؤقتة املياه
 عن األرض بقواعد هرفعواخلزان األرضي لالستغناء عن اخلزانات املؤقتة ، كم جيب ختزين االمسنت 

 . الرطوبةأو بغطاء حيميه من مياه املطر وتغطيتهخشبية 
 . العمل موقعأخطار املوقع بسور مؤقت حلماية املارة من تطويقلغرض السالمة العامة من املهم  - ٦

رة مشغولة وال يوجد سوى الشارع وا العناصر السابقة حتتل مساحات كبرية وإن كانت املواقع اأنجند 
 تكون الكميات املخزنة بالشارع على أن حيث ينبغي احلرص على .لتخزينها فينبغي مراعاة ذلك بالكميات 

  .ايقة املارة مضأو الطريق إقفالقدر االحتياج الفعلي للمرحلة القادمة لتجنب 
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  " :Substructure"مرحلة التأسیس
 املالحق أومرحلة التأسيس بتحديد حدود األرض بشكل عام ومن مث حتديد أماكن احلفر سواء لقواعد املبىن تبدأ 

 ويتم ذلك برسم حدود احلفر باجلري ويراعى أن تكون .ت املدفونة مثل اخلزان والبيارة واملسبح آاملنشوكذلك 
 إضافة إلتاحة جمال لعمل القواعد  بالصخرإالكرب من حجم القاعدة ألنه يصعب احلفر جبدار قائم أر حدود احلف

  . ومن املهم باحلفر الوصول إىل منسوب التأسيس احملدد باملخطط اإلنشائي.من قبل احلدادين والنجارين 
  :احلفر أعمال/ الأو

وما )  احلفر النفقي وأخرياامليكانيكي ، والتفجري ، احلفر اليدوي ، و(  هي اإلنشائي للحفر أنواعهناك عدة 
 أوفيال ( الطرق اليت تستخدم ذا النوع من املشاريع ن حيث متثال والثانيةىلواألن االطرق الطريقتيهمنا من هذه 
  ).عمارة صغرية 

  :احلفر اليدوي  .١
 أو املياهفتيش ومسارات خطوط هذا النوع من احلفر يستخدم يف حالة القواعد املنفصلة الصغرية وغرف الت

  . الضيقة اليت يصعب وصول املعدات هلاوباألماكنالكابالت الكهربائية 
  :احلفر امليكانيكي .٢

 من خلإ... وهو احلفر الذي يتم باستخدام املعدات امليكانيكية كالشيول والبوبكات والبوكلني والكسارات
  .ازمعدات احلفر ، وميتاز هذا النوع بالسرعة يف االجن

  : للحفرنظامني هناك أنكما 
كرب من القاعدة بقليل وتصل حىت منسوب أعمل حفر صغرية    .أ

 وذا النوع تكون لكل . اإلنشائيالتأسيس املشار له باملخطط 
 القواعد يف حالةقاعدة حفرة خاصة ا ، وهو يستخدم 

 يكون احلفر يدوي ، أن أو وتكون األرض صلبة .املنفصلة 
استخدام حفر القواعد املنفصلة يتم ببداية هذه املرحة  يف حالةو

وهو نقل لوحة القواعد واألساسيات ) القد ( ختطيط املبىن 
  . من خالل اخلنزيرةاالجتاهني يفر واالتنفيذية من الرسم إىل الطبيعة وذلك بعمل حم

التأسيس املشار  منسوب إىلحىت الوصول ) حفر ميكانيكي( بواسطة معدات احلفر األرض حفر كامل .ب
 تساعد على األرض كانت طبيعة إذاغلب الفلل والعمائر تستخدم هذا النظام أ و. اإلنشائيله باملخطط 

حالة حفر كامل يف  بالعمل باملوقع ، وتهجناز باحلفر وسهولوذلك نظرا لسرعة اإل) غري صلبة (ذلك 
ها بواسطة دكاكه ذات وزن  ودكاألرض منسوب التأسيس املطلوب تتم تسوية إىل والوصول األرض

نقل و بالدك ، تلي هذه املرحلة عملية شد اخلنزيرة البدء بالكثري من املاء قبل األرضمناسب مع رش 
  .لوحة القواعد واألساسيات التنفيذية من الرسم إىل الطبيعة 
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  : والرقاب وامليداتتنفيذ القواعد/ ثانيا 
 احلفر والوصول إىل منسوب التأسيس ومل تظهر بعد االنتهاء من

 يتم حتديد أماكن فرشة النظافة وصبها بعد .مياه جوفية باحلفرة 
 وفرشة النظافة هي خرسانة غري مسلحة .رش األرض حتتها باملاء

كرب أو سم ١٥-١٠وهي غالبا ما تكون ) بدون حديد التسليح (
القاعدة من بارزة عن (سم على األقل ٥٠ ـمن حجم القاعدة ب

، يكون عيار اخلرسانة املستخدمة بالفرشة ) سم٥٠كل االجتاهات 
 وهذا املعيار حيدد كمية االمسنت باخللطة وبالتايل . ٣م/كجم٢٥٠

  . أكياس امسنت باملتر املكعب من اخلرسانة٥  تعين وجود ٣م/كجم٢٥٠حيكم قوا ، و
 ، لألمالحم وا من النوع املقاألرضاملدفونة حتت  يكون االمسنت املستخدم بكافة اخلرسانات أنومن املهم 

 فقد اتضح أن متاسكه مع دهون مبادة اإلبوكسيامل يد احلدأما،  ا يكون جملفنأنوكذلك حديد التسليح يفضل 
  .اخلرسانة ضعيف بسبب مادة اإلبوكسي لذا فال ينصح به

 وبعد االنتهاء من . حديد التسليح ا إنزالووبعد االنتهاء من فرشة النظافة يتم عمل صناديق القواعد اخلشبية 
 يتم استالمها من قبل أن النجارة واحلدادة للقواعد يلزم أعمال

ر اخلنزيرة ومطابقة حجم واصحة حماملهندس املشرف للتأكد من 
 وبعد استالم . اإلنشائي القواعد وتسليحها باملخطط وأماكن

 من عيار املهندس املشرف يتم صب خرسانة القواعد خبرسانة
  ٣م/ س امسنت اكيأ ة سبعأو  . ٣م/كجم٣٥٠

 .األقل على أسبوع ملدةبعد صب خرسانة القواعد يتم رشها باملاء 
 األعمدة( بالتجهيز لصب الرقاب البدء الثالث من الصب كما ميكن أو اليوم الثاينيف وميكن فك خشبها 
 - ٣٥٠بة القواعد خبرسانة من عيار  على صأسبوعواليت ميكن صبها بعد مرور ) اخلارجة من القواعد

على صبة الرقاب يتم دهان القواعد والرقاب مبادة عازلة ) مع الرش باملاء يوميا (أسبوع وبعد مرور .٣م/كجم٤٠٠
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 تغطي اأ املهم . ويتوفر منها بالسوق نوعان حار وبارد وكالمها جيد ةزفتيمادة للماء تدعى بيتومني وهي 
  .يلواألامل ، وبعد العزل يتم الدفن  وشاخلرسانات بشكل كاٍف

يفضل البعض عزل اخلرسانات املدفونة بشكل مضاعف حيث يتم دهاا بالبيتومني وبعد ذلك تلبس بالرول 
سود ومصنوعة من أ وهي لفة تشبه املوكيت البالستيك ولكنها ذات شكل . لفات البيتومني أوروالت (املقطرن 

 ويكون عرض .تكون من مزيج من اهليدروكربونات الطبيعيةت السائل يألياف زجاجية مع مادة شبيهه بالزف
أي أن توضع على احلائط وتركب كل ( سم ١٠بتراكب )  وطوهلا خيتلف من شركة إىل أخرىمترا واحدااللفة 

  ).دافور النار(وتلحم مع بعضها بالنار  ) سم١٠ ـرها بوالفة على ما جي
  : بطريقة لفات البيتومنيتنفيذ العزل 

دهان فرشة يتم  تءانتواملسلحة وعدم وجود   القواعدأسفل األرضية من نظافة التأكدبعد  :القواعد - ١
الطبقة العازلة مع اخلرسانة   اخلاص بالعزل وذلك لضمان متاسكاألساس مبادة النظافة أسفل القاعدة

 خارج حدود  بالرول العزلميتد أنيفضل ، العادية
 ميكن الربط بني حىت سم ٥٠يقل عن  ال ا مبالقاعدة
 من أسبوعنيوبعد  أسفل القاعدة مع جدار القاعدةعزل 

صب القاعدة وأسبوع على صب الرقاب ميكن تلبيسها 
 مع الفرشة السفلية لروالت الربطبروالت البتومني و

 على شكل صندوق من العازل يف النهاية لنحصلالعزل 
  .القاعدة والرقبةحيوي 

 "بيتومني "األساس ةدمبا والشروخ وبعد دهاا اتءالنتو  ومعاجلةرسانةة اخلبعد نظاف: الرقاب وامليدة - ٢
 .دفنتمث  بالروللضمان التماسك يتم العزل 

 ظهرت باحلفرة مياه جوفية وكانت فوق منسوب التأسيس فسنضطر لتركيب مواطري سحب تقوم إن أما 
 ويتم التخلص من هذه . جتف وتعزل  فرشة النظافة وحىتأوبسحب املياه اجلوفية وقت الرغبة بصب القواعد 

 بترحيلها فورا بواسطة أو من البلدية ودفع الرسوم ذنأخذ اإل بصرفها على خطوط الصرف املطري بعد إمااملياه 
متر من ٢٠,٤٠ تبعد بأرضوإن كانت كثرية يتم عمل حفرة )  كانت كمية املياه بسيطةإن(وايتات ماء ااري 

 ومنها تقوم الويتات بالشفط وترحيل املاء ملواقع ،حة كافية ويتم الضخ هلاسم ومبسا٦٠موقع السحب بعمق 
  .أخرى
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 العقارات أساساتمن حتت   التربةاجنراف ى عل سحب هذه املياهيعملس ةواياري ضعيفة التربة وإذا كانت
يارات جزئية  رة مما قدواامن منسوب  أعمقب احلفر  كان منسوإذا كلية هلذه العقارات وذلك أويسبب ا

ملنسوب املياه اجلوفية من  ا فجائيابطيء حبيث ال نسبب اخنفاض جيب سحب املياه مبعدل، و األساساتقاع هذه 
هو  واتوامتف ا هبوطأو ا منتظماهبوطكان يف هبوطها سواء   العقارات القريبة مما يتسببأو اجلار أساساتحتت 

 و اليت تعمل األقل ىعل سم٣٠بسمك حجرية جيب عمل طبقة تربة نية األخطر ، وقبل أي أعمال خرسا واألغلب
  املسلحللبشةا أو تنفيذ القواعد ىعل  بالعملاإلسراعجيب كما  .األساساتملرور املياه اجلوفية من حتت  كمصفاة

ال  سم و٧ إىل الغطاء اخلرساين ة املسلحة وزيادأوللخرسانة العادية  م للكربيتات سواءواو استخدام امسنت مق
  .اآلمنةالسحب   عن معدالتختلينا لو فهذا شيء وارد  املياه اجلوفية لن امجناأننتوقع أن جيب 

  

  :الدفن / ثالثا
 تكون بعد صب وعزل القواعد والرقاب ، واملرحلة الثانية بعد ىلواأل املرحلة : تتم على مرحلتنيعملية الدفن

  :يلي يراعى بالدفن ما أن وجيب .صب وعزل امليدة 
 .اد العضوية واحلجارة كبرية احلجم تكون التربة من نوعية جيدة خالية من املخلفات واملوأنجيب  - ١

  . بالدفناستخدامه توفرت هذه الشروط بناتج احلفر ميكن وإذا
 .سم يتبعها رش جيد باملاء والدك لكل طبقة٥٠ .٣٠ يتم الدفن على طبقات كل طبقةأنيفضل  - ٢
 أن ميكن الذي والقواعد باألعمدةفيفة مثل البوبكات لعدم الضرر  يتم الدفن مبعدة خأنيفضل  - ٣

  . استخدام معدة كبرية وثقيلة مثل الشيوليف حالةحيدث 
 وظيفتها ربط املسلحة من اخلرسانة أفقيامليدة هي جسر ( ـ  منسوب امليدة إىلبعد اكتمال الدفن والوصول 

يبدأ العمل بشد جنارة امليدة ووضع حديد التسليح ومن مث  ـ) األرضي ومحل احلوائط املوجودة بالطابق األعمدة
   .األرضي متثل امليدة خمطط املنزل بالطابق .صبها 

  .وبعد صب امليدة وعزهلا كما فعلنا مع القواعد يتم الدفن الثاين ويدك ويرش باملاء واملبيد احلشري
ألرض فرق بني منسوب أسفل امليدة وا( غالبا ما يوجد فراغ أسفل امليدة 

ة الثانية نيالطوب املصمت ليحمي الدفيتم إغالقه ببناء حائط من ) احمليطة
 ومن األفضل أن يتم عمل امليدة احمليطة باملبىن .من اهلروب إىل اخلارج 

كرب من امليدات الداخلية بالشكل الذي يغطي كامل أ) أسفل الواجهات (
تكون ( ارجي  عن احمليط اخلرض املبىنأالفراغ الناتج من فرق منسوب 

  .)امليدة كجدار ساند
 والصرف والكهرباء ا قبل املياهمتديدات و  فتحات شبابيك البدروم املهمة بامليدة عدم نسيان عملاألمورومن 

  .صب خرسانتها
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 مجيع الغرف بالطابق األرضي ما عدا املطبخ أرضيةسم حتت ١٠ يعمل فرشة خرسانة مسلحة بسمك أنيفضل 
 إنرض الغرف من اهلبوط نتيجة ترييح التربة أوذلك حلماية ) األرضيةلتمديدات الصحية بسبب ا(واحلمامات 

 واملباين اإلنشائياهليكل " العظم أعمال حني االنتهاء من كامل إىلحدث ذلك ال مسح اهللا، ويفضل تأجيل ذلك 
 التصاق خملفات أوحلمايتها من الضرر الذي ميكن أن ينشأ من شد سقف الطابق األرضي " لكامل األدوار

  . حلركة العاملني والعرباتإضافة تلك اليت نتجت من بناء احلوائط أواخلرسانات اليت تسربت من صب السقف 
 من أيضا نكون قد انتهينا أن جيب األساسات العمل ذه ءثناأ ولكن . املبىن أساسذا نكون قد انتهينا من 

 بتخزين املياه ألعمال املبىن الستخدامهمن اخلزان ذه املرحلة  ننتهي أنعمل خزان املاء والبيارة ، ومهم جدا 
  .وجتربته قبل التسليم بفترة طويلة

  

هناك عدة طرق لعمل اخلزان وقد اخترت لكم الطريقة الشائعة  :خزان املاء / رابعا
( مع الرش وتصب فرشة النظافة  ذا النوع من املشاريع حيث يتم احلفر والدك 

كرب من أوأيضا تكون  ) ٣م/كجم٢٥٠خبرسانة من عيار  حتت القواعدكما عملنا 

 بعدها يتم بناء حائط من البلك بارتفاع .سم من كل اجتاه ٥٠ ـحجم اخلزان ب
 وإذا وجد . فجوات أوات ءومهم أن يكون سطحه الداخلي بدون أي نتو(اخلزان 

رض بسائل ومن مث يتم دهانه من الداخل مع األ) ذلك يفضل أن يتم لياسته 

وهي لفة ( بيتومني بارد وبعد ذلك يلبس من الداخل مع األرض بروالت بيتومني 
محر ومصنوعة من أ أوزرق أ أوسود أ لونتشبه املوكيت البالستيك ولكنها ذات 

وطوله خيتلف من شركة إىل مترا واحدا  ويكون عرض الرول .ألياف زجاجية

 وتركب كل فردة على ما أي أن توضع على احلائط( سم ١٠بتراكب ) أخرى
  .)دافور النار(وتلحم مع بعضها بالنار ) سم ١٠ ـرها بواجي

بعد اكتمال العزل يتم عمل حديد التسليح لألرض واحلوائط ومن مث يتم صب 
خرسانتها صب شد جنارة احلوائط و ثالثة ميكن أوال وبعد يومني أوخرسانة األرض 

 صب أرضية عند املهم أن يراعى  ومن.٣م/كجم٤٠٠خبرسانة من عيار وكالمها 
ية اليت تعلوها فتحة اخلزان وذلك لتسهيل وااخلزان املسلحة عمل ميول إىل  الز

 وقبل صب حوائط اخلزان يوضع بأسفلها مانع تسرب . شفط املياه وقت الغسل
 مبنع تسرب املاء بني وهي قطع تشبه البالستيك تفيد) Water stopper(ماء 
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يتم ) مع الرش باملاء ( سبوعن ، وبعد صب حوائط اخلزان بأاحلائط وأرضية اخلزا
  .٣م/كجم٤٠٠خبرسانة من عيار  هوعمل التسليح وصبشد جنارة سقف اخلزان 

لني ينسون عمل فتحات متديد مواسري التغذية والسحب بسقف اخلزان وابعض املق
  .انتبه لذلكف

لياسة اخلزان من الداخل ويفضل استخدام  تتم أنوبعد صب السقف بأسبوعني ميكن فك النجارة و ميكن 
  وهناك من يقوم بدهان اخلزان بالكامل. للماء مثل السيكاومتهااحمسنات خللطة اخلرسانة واللياسة تزيد من مق

  .ياهامل رشح أو ملنع تسرب  خاصةبوكسييإبعد لياسته من الداخل مبادة 
 فمثال لو كان يعلوه تبليط من .ماهييد املنسوب الالزم لسقفتنفيذ اخلزان والبيارة حتديف من األمور املهم مراعاا 

سم فقط أما إذا كان ١٠,١٥قل من منسوب التبليط ب أ البيارة أو تريازو يكون منسوب سقف اخلزان أورخام 
 ذلك قبل ىمن املهم أن يراعف البيارة أو وجود زراعة فوق اخلزان أوالتبليط بنوعيات ذات مساكات أكثر 

  . البيارة حىت منسوب التشطيبأو وعمل رقبة خرسانية لفتحة اخلزان .ا مسبقاتخفيض منسوم لاتنفيذمه
 استخدام أو . جراثيمأوى حلشرات أو تكون مأنات ميكن ء نتوأويفضل لياسة سقف اخلزان لعدم ترك فراغات 

  . يفرش عليها نايلون بتخشيبة سقف اخلزانجديدة )كونتر(بلي وود  ألواح
 تزويد أور للبيارة واخلزان لنسمح مبرور خرطوم شفط البيارة وا ال ننسى عمل فتحات بالسور اأنكما ينبغي 
  . بالسوق لقفل هذه الفتحاتإكسسوارات هناك و.اخلزان باملاء

  

   :البيارة / خامسا
 من عمل سطبأ له تاليا ، هذه البيارةواوهو ما سأتنالعادي نوع ، وقد شاع استخدام ال عدة مناذج للبيارة هناك

 يكون حجمها وعددها أعمدةبعد احلفر يتم عمل ميدة حتت حوائط البيارة وخيرج من هذه امليدة ف .اخلزان بكثري
 املصمت ويراعى األمسنيت يتم بناء احلوائط بالطوب واألعمدة للوزن الساقط عليها وبعد صب امليدة امناسب

 رضأت البناء للسماح للمياه بالتسرب بذلك االجتاه و تترك فتحات بني الطوب وقأنباحلائط املواجه للشارع 
 ميكن أسبوعني وبعد .وصب السقف بعد البناء يتم شد جنارة سقف البيارة ومن مث عمل التسليح .البيارة فقط
 .أسبوع ة لفتر واملباين الرش باملاء للخرساناتأيضا وال ننسى . السقف ولياسة البيارة من الداخلفك جنارة

  .٣م/كجم٤٠٠من عيار انات ومجيع اخلرس

  :السور/ سادسا
 ويعتمد حجم امليدة واألعمدة واملسافة الفاصلة بينها على ارتفاع السور ، وقد  .تشبه ميدة السور ميدات املبىن

 وجود تصميم أو املسافة بني األعمدة أوحنتاج لعمل قواعد ألعمدة السور ويعتمد ذلك على ارتفاع السور 
 كما جيب أن تربط األعمدة من أعالها بكمرة من اخلرسانة املسلحة يتم تنفيذها بعد .ول  دخأوللسور به بروز 

 يب أو وإذا كان للسور حلية بأعاله فتنفذ بالكمرة العلوية من خالل عمل قالب من خشب .بناء حائط السور 
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 ومهم .  للميدةمواويستخدم امسنت مق ٣م/كجم٣٥٠من عيار " كمرة وأعمدة وميدة" وخرسانة السور.يف سي 
 ويراعى كذلك بامليدة واألعمدة متديدات املياه إن أن يراعى متديدات اإلنارة بالسور قبل صب الكمرة العلوية

  .) غسل احلديقةأواخلاصة بالري (وجدت 
مة للعوامل وامق) أفياش ومفاتيح، وحدات إنارة(أدوات كهربائية ) خارج املبىن(من املهم أن تستخدم باحلديقة 

  .وية مثل الشمس واحلرارة العالية واملياهاجل
  . توضيح من قبل املصمم أو تفصيالت  السورأعماللكامل  تكون أنهم امل ومن

 أنكرب جيب أحد اجلريان لتوفري خصوصية أ خشيب فوق السور من جهة أوويف حالة الرغبة بعمل حاجز معدين 
 أثناء  ليتم عمل االحتياطات الالزمة بذلكاإلنشائي املهندس يبلغ أن وجيب اإلنشائيور سيراعى ذلك بتصميم ال

 وللعلم . السوربايار تتسبب أن ميكن ه وزن السور املعدين وقوة ضغط الرياح عليأن حيث . مرحلة التصميم
 بسبب عيب بالتصميم املعماري الذي مل يستطع توفري اخلصوصية الالزمة إال احتياجك هلذا احلاجز مل ينشأ إنف

جب الرياح والشمس ، وقد  حبأيضاالذي سيتسبب وور املعدين س تشويه مظهر املنزل ذا الإىلاجة لك دون احل
 وللعلم . تشرف على موقعكسطحه بعمل نوافذ مبلحق أرضك اجلار خلصوصية موقع ةمراعايكون السبب عدم 

املشكلة ومل يقتنع جارك ن البلدية متنع فتح نوافذ مبالحق السطح تشرف على الواجهات ، فإذا واجهتك هذه إف
  .للتدخل يف عالج املشكلةبقفل هذه النوافذ ودياً ميكنك االستعانة بالبلدية 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

65 

 
ك  وبناء المسكنالالمرشد المتكتاب  محمد حلواني. م: اعداد    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : والمبانياإلنشائيالھیكل 
 ويطلق ،كمرات وسالمل بكافة طوابق املبىن ووأسطح أعمدة اخلرسانة املسلحة من أعمالاهليكل اإلنشائي ميثل 

 وفيما ). العظم أعمال(  الطوب أو للمباين بالبلك إضافة واملدفونة األرض اخلرسانية الظاهرة فوق لاألعماعلى 
  : واملبايناإلنشائييلي شرح لعناصر اهليكل 

 :  اخلرسانية األعمدة/  الأو

ملبىن ونقل ا) زانأو(نا فهي تقوم حبمل األمحال مبأجسااألعمدة باملباين تقوم مبهمة شبيهة مبهمة اهليكل العظمي 
عدا  ما(نا ، فكل عمود باملبىن جيب أن ينتهي بقاعدة مهذه األمحال للقواعد اليت تشبه وظيفة القدم بأجسا

 أن ترتكز األعمدة على ميدة يمكنفاألعمدة اليت ال يوجد عليها أمحال كبرية مثل أعمدة السور وملحق احلديقة 
م األعمدة لتحديد حجمها األمحال الساقطة على هذا العمود عند تصمي" املدين" ويراعي املهندس اإلنشائي).فقط

وهذه األمحال تتكون من وزن املبىن وما به من أثاث وأشخاص وباملباين العالية يدرس تأثري الزالزل والرياح 
  .أيضا

فمثال أعمدة الطابق األرضي حتمل (  احلمل الساقط عليها أوالوزن يف وحيث أن األعمدة بكل طابق ختتلف 
 وهو ا وهذا االختالف يكون بطول العمود بينما جند العرض ثابت.جند اختالفا يف أحجامها) ل والسطحوألا

 ولكن ميكن أن يتغري .سم لبناء احلوائط٢٠نه من الشائع استخدام بلك بسماكة أسم بالسعودية بسبب ٢٠
قل من أ عرض العمود  كما يصعب أن يكون.سم٢٠حالة استخدام نظام بناء للحوائط أكثر من يف العرض 

  .هكايف حلديد التسليح الذي بداخلالال ا وال يوجد انه سيكون ضعيفأسم حيث ٢٠
كرب من أ لواأل وأعمدة .لواأل اليت تعلوها بالطابق األعمدةكرب من أ حجمها األرضي الطابق أعمدة أنلذا جند 
  .السطح

 الھیكل اإلنشائي
أعمدة وأسقف "

"خرسانیة  

المیدة ویخرج 
منھا اشایر 

الحدید ألعمدة 
 الطابق األرضي

 تربة جیدة للدفن
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حد احلوائط أ يربز جزء منها من أو وسط الغرف األعمدة ال تأيت هذه أنمن األمور املهمة اليت يراعيها املعماري 
 اوكأ تظهر فيجب أن مبعاجلتها بديكور احلجرة للقيام ا وعندما يكون مضطر. شكل احلجرةتشوهحىت ال 

  .عنصر مجايل مقصود وضعه 
من خشب " صندوق الصب اخلشيب" يكون اخلشب املستخدم بتقفيل الفورمة أن جيب األعمدة هذا ذبتنفي
 جتهز األعمدة بتقفيل اخلشب حوهلا من أن كما جيب . تكون استقامتها الرأسية صحيحةأن ومن املهم .ديدج

وبعد . حدادا ليستلمها املهندس املشرفدون قفل وتعمل " ضلع كبري"ثالث جوانب ويترك الضلع الرابع 
، وباليوم التايل  ٣م/كلج٤٠٠ار  بالنجارة وتصب خرسانتها وهي من عياألخري الضلع إقفالاستالم املشرف يتم 

 بشد جنارة السقف باليوم الثالث البدء ولكن ميكن .أسبوعملدة من الصب ميكن فك جنارا ويستمر رشها باملاء 
  .األعمدة على صبة  يوم١٤وال يصب قبل مضي 

  .األدوار لكل اإلنشائيوتكرر تلك اخلطوات وكذلك االستالم بكافة مراحل اهليكل 
 واألسقفوقبل شد السقف وذلك ليكون االتصال بني احلوائط  األعمدةحلوائط بعد فك جنارة يفضل بناء ا

  .األفضل هو نهولكل وا وهذا الوضع متعب للمق.ا فراغ بينهأيكرب وال يوجد أ بشكل اناجح
 القليل إىل الدائرية واليت ال يتقنها األعمدة ونظرا لصعوبة لياسة . دائرية بالتصميمأعمدة جند األحيانبعض يف 

. سي يكون قطرها مماثل لقطر العمودنصح بأن يتم صبها داخل ماسورة من مادة يب يف أ ، اللياسة من معلمي
  . لياسةإىلوبالتايل ستكون نتيجة الصب ممتازة جدا وناعمة متاما وال حتتاج 

با تكون قرب املدخل  احلليات املوجودة بالواجهة وغالألعمدة لني ينسون عمل قواعدوابعض املهندسني واملق
 أون كان عمود ديكور من رخام إحىت و( حتت كل عمود قاعدة قبل انتهاء مرحلة القواعد أن تأكد .الرئيسي

  ).أخرى مادة أي أور سي آجي 
  

  : األسقف/  ثانيا

  :ذا النوع من املباين لألسقفن ا نوعهناك
السعودية وهو موفر يف م قدميا وهذا النوع كان يستخد:  سقف عادي مع كمرات خرسانية حاملة - ١

كما يقيد . صميم بظهور الكمرات بسقف احلجرات التيشوه أحيانا هولكنقليال بكمية اخلرسانة 
 تكون أن بناء احلوائط نظرا ألن كل حائط سيبىن جيب بأماكن
  . كمرةحتته

أطلق عليه اسم سقف هوردي بسبب : السقف اهلوردي   - ٢
تخدم اآلن بلك أمسنيت  كما يس. خاص بهمحرأاستخدام بلك 

 وهو نظام أكثر تكلفة من . من الفلني املعاجل أو بركاين أو
 يترك للمالك احلرية مستقبال حيث أنه مفيد جدا ه ولكنهسابق
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بإلغاء أي حائط وبناء حوائط بأي مكان وبأي اجتاه وهو مفيد أيضا بالعزل الصويت واحلراري بني 
ات الساقطة ذا تاج املهندس اإلنشائي إىل استخدام الكمربعض احلاالت حييف نه أالطوابق ، رغم 

 ويفضل معاجلة ذلك باستبداله بكمرات مدفونة بالسقف لتجنب إعاقة حرية .النوع من األسقف
 .التغيري بالتصميم املعماري مستقبالً

ن حتتها ا إذا كا) كونتر(ح البلي وود  ، ويفضل أن يستخدم ألوا٣م/كجم٣٥٠اخلرسانة باألسقف تكون 
 ويف حالة الرغبة بلياستها يفضل استخدام خشب ،وذلك جلعلها نظيفة بدون لياسةأسقف جبسية ساقطة 

  .اعادي يكون جيد
 بالشكل الصحيح لتجنب تعارضها الكهرباء والتكييفو املياه  متديد مواسرياألسقفكما يراعى وقت صب 

   . التصميم املعماري الحقاأومع املباين 
  

  
  
  
  
  

سم وذلك ١٥. ١٠ بالسقف بوط قدرة أرضيتهاواملطابخ وغرف الغسيل تنفذ  احلمامات أرضية أنجند 
 لني يضعون بعض العلبوا بعض املق. جمال لعمل التمديدات الصحية ا وإتاحة أرضيتهاللمساعدة يف عزل 

 األرضيةات  تركب كل التمديدأن واألفضل كوع صرف كرسي احلمام أو البالعة أماكنيف  الصناديق أو
  .)بعده عن احلائط( وجيب حتديد نوع الكرسي مسبقا لتحديد مكان كوع صرف الكرسي .قبل الصب 

 النجارة واحلدادة والتمديدات الكهربائية والصحية وامليكانيكية يتم تسليمها للمهندس أعمالعند اكتمال 
  .املشرف للتأكد من جودا ومطابقتها للمخططات

 استخدام  والقواعد من املهماإلنشائية باهليكل ألي خرسان الصب وقت
اخلرسانة عند صبها حىت تأخذ مكاا الطبيعي يهز اهلزاز وهو جهاز صغري 

 الصبة أعمالل وا ، ويراقب املق"الصبةأي الفراغات يف "شيش عومينع الت
 عند حدوث اسريعبالتصرف املناسب  عمل أييف ويقف عليها حىت يقوم 

  . الصبأثناءأي خلل 
فرد لفات من اخليش ورشها ب ابعد صب خرسانة السقف يفضل تغطيته

 أنالرش يف  ويراعى . األقل على أسبوعبالكثري من املاء بشكل يومي لفترة 
 حتت أو املساء لتجنب الرش باجلو احلار خرآ أوالصباح الباكر يف يكون 
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  . الشمس اليت تساعد على تبخر املاء سريعاأشعة
ينبغي أن نراعي بعض األمور اليت حتدد الفترة الالزمة لبقاء الشدة منصوبة ) الشدة ( ولفك ختشيبة السقف

 الضغوط واألمحال  ومقدارطبيعةوعدم التحميل الزائد على السقف ، حيث تعتمد فترة بقاء الشدة على 
حالة يف و املستخدم ، من املنظور العلمي اجلو ونوع األمسنت  وطول البحر ودرجةالسقفتعرض هلا ياليت 

للبالطات ) طول أكرب حبر باألمتار : ل( يوم ) ل٢,٥ +٣( فك الشدة بعد االمسنت البورتالندي ميكن 
د عن ييز مبا ال)  الكابويل أوطول الربوز : ل ( يوم )  ل٥ + ٣( حالة الكوابيل تكون املدة  واجلسور ، ويف

ت أن ال تفك ختشيبة السقف قبل مرور آمن املنشلني ومبثل هذا النوع وا، والسائد إتباعه بني املق  يوما٢٨ً
  .يوم بالشتاء٢١ و على صبها بفصل الصيف ايوم١٥
سم ٢٠سم وعرض ٢٠وهي كمرة مقلوبة إىل األعلى بارتفاع  (ةأن يتم صب الطبانالسقف األخري جيب يف 

 بتسليح السقف وهي حتيط بالسطح من اويكون تسليحها مربوط
 يف تثبيت عزل السطح ة فائدة الطبانوتكمن) كل األطراف اخلارجية

عليها بدال من املباين اليت تعترب ضعيفة واليت قد حيدث بينها وبني 
بالطة السطح شروخ تتسرب من خالهلا مياه األمطار والغسل واليت 
تتسبب يف تشويه مظهر واجهات املنزل، وبعد ذلك يعزل السطح 

ل الطريقة األسهل واألقل تكلفة وسأشري بعد والكن سأتن عدة طرق وهناكمة احلرارة وتسرب املياه وواملق
  .ذلك لطريقة أفضل ولكنها مكلفة بعض الشيء

متر ١,٥ . ١ بني ارتفاعهح وا السواتر ويقصد بالسواتر احلائط احمليط بالسطح والذي يترأوفبعد بناء الدروة 
سم تربط بني ٢٠×٢٠ ، يتم صب كمرة الطبانهوالذي يبىن على 

 تشكل احلليات أنتر من األعلى وذه الكمرة ميكن  الساأعمدة
 شرناأوتثبت ا كما ) كورنيشة دروة السطح بالواجهات(اخلرسانية 

  .مبوضوع السور
  

 مناسبة من حيث الفاعلية والتكلفة تبدأ بعد مضي أكثر أراها والطريقة اليت .يتم عمل العزل احلراري واملائي
  :  والرش اجليد باملاء ، ونقوم مبا يلي)األخري ( على األقل من صبة السقفأسبوعني
قل تكلفة هو استخدام نظام أ جدا و فعاالهأجدواملائي الذي  للعزل احلراري والصويت لواألالنظام  - ١

غري مسلحة باحلديد وهلا خفيفة الوزن وهي خرسانة ( اهلوردية يعلوها خرسانة رغوية األسقف
 يلي طبقة . مصارف املياه باجتاه بتحقيق ميول للسطح اأيضوتفيد ) خاصية العزل الصويت واحلراري

كما  (األقلسم على ١٠ تركيب لفات البيتومني بتراكب ويليهاخلرسانة الرغوية دهان بيتومني بارد 
 سم ٥,١٠ ويلي ذلك فرد طبقة من الرمل بسماكة .ومها للعازل املائي) اعد واخلزانشرحنا بالقو
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نصح مبنتج أمة للماء ووا ويروب مبادة مقأمسنتيةبت خبلطة يليها تركيب بالط السطح الذي يث
  .شركة فيتونايت للترويب

  : املهم مراعاا بعزل السطح األمورمن 
 األقل سم على ٥ ـ من منسوب البالط بألعلىترتفع لفات البيتومني مستمرة بقاعدة السواتر + 

  .األملنيوموتثبت باحلائط بقطع معدنية من 
 السطح وتشطيب أرضيةللوصل بني ساتر  على دائر حميط ال˚٤٥ية واة بزيتم تركيب بالط+ 

  .الساتر، ويتم تعبئة خلفها باخلرسانة جيدا
وفوم مقوى ويتم فوقها الدفن والتبليط   ستايرأو فلني ألواح تعلو لفات البيتومني أن ،النظام الثاين  - ٢

 احتياج هذا النوع من املباين  أكثر منأجدها أنا ولكن .كربأ ا وصوتيا حراريعزالوهي ستحقق 
 .لواأل النظام حيققهوميكن االستغناء عنها واالكتفاء مبا 

ببعض األسطح اليت ال حيتاج إىل تبليطها ميكن استبدال البالط والدفنية اليت حتته حبجارة صغرية  - ٣
 ومثال لذلك سطح غرف ملحق السطح وملحق احلديقة، وذلك .)مثل املستخدمة خبلطة اخلرسانة(

على األقل  سم وتربز روالت العزل على طبانة الساتر٥,١٠بشرط أن تكون مساكة طبقة احلجارة 
 وروالت العزل تثبت بالساتر بواسطة شرائح األملنيوم ، وال ينسى .سم فوق فرشة احلجارة ٥.ـب

 .عمل تصريف ملياه األمطار من أسفل طبقة احلجارة ويراعى ميول السطح حنو املصرف
حالة ويف  ساعة ٤٨ باملاء لفترة ال تقل عن بتعبئته اختباره يتم أن العزل املائي ءانتهاد من املهم بع - ٤

  . االختباروإعادة إصالحه جزء يتم أيفشل 
  

  : السالمل/  ثالثا

 سأطرح تاليا عناصر السلم هعلي وكي نتعرف .  صعودا وهبوطاةاألفقي يؤدى لعناصر املبىن رأسيمنشأ هو  السلم
  .وأنواعه
   :عناصر السلم/ ٣,١

  . ليشغله السلم ياألفق املسقط يفهو املكان املطلوب  : بئر السلم  .أ 
  .آخر إىل من الدرج توصل من مستوى مستمرة جمموعه هي: ةلقلبا  .ب 
 أو قلبتني متعامدتني يف االستدارة عند أو الصعود يف للراحة سطح بني قلبتني هي: ةلبسطا  .ج 

  .متوازيتني
  . الشققأبواب إىلستوى الدور نفسه وتوصل  مبالواقعة ةلبسطاهي : ةلصدفا  .د 
  من االستعمال ويكونأثناءهو احلاجز احمليط بالقلبات والبسطات ملنع السقوط : الدرابزين  .ه 

  .اجلانبية تثبيته جيدا لتحمل الضغوط غريها وجيب أوشب اخل أوديد احل أو باينامل
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   .ة حتمل الكوبستةرأسي قوائم ةمجع برمق وهى جمموع: الربامق  .و 
 من أي مسببات ةهي مقبض لليد مستمر بأعلى الدرابزين وجيب أن تكون خالي: ةالكوبست  .ز 

 .ملساء مرحية تتناسب مع قبضة اليد أن تكون للجروح مثل املسامري فيجب
  )٣( : السالملأنواع/ ٣,٢

  : منهاأنواعوهلا عدة  .التقليدية السالمل / ٣,٢,١
 ةهلا صدفكان  اجتاه واحد سواء يف خرآ إىلدور وترتفع من  :سالمل اجتاه واحد  .أ

  . بدواأو ةوسطي
  

 حيث تأخذ نوائم الدرجات خرآ إىلترتفع من دور  :  سالمل تلف ربع اجتاه.ب
درجه بعد ٩٠ يةواز يكون تغيري اجتاه السالمل على أن اجتاهني خمتلفني على املتوازية

 يةواالزالمل قائمة  ساحلالة هذه يفوتسمى ) ةلبسطا( صدفته الوسطىإىلالوصول 
  .  يوجد ا بئر سلم صغرياليت املساكن يفوتستعمل هذه السالمل كثريا 

  

خر حيث تأخذ نوائم آيرتفع السلم من دور إىل :  سالمل تلف نصف اجتاه .ج
ية واالدرجات املتوازية اجتاهني خمتلفني على أن يكون تغري اجتاه السلم على ز

بار مفتوحة حيث آ وهذه السالمل قد حتتوى على ةلبسطادرجه بعد الوصول إىل ١٨٠
  . تستغل إذا كانت كبرية املساحة يف عمل املصاعد الكهربائيةأوتعطى هذه اآلبار إضاءة كافيه هلا  

  
 تستعمل ةدرج ٢٧٠وهى سالمل تغري اجتاهها كل :  اجتاه أرباع سالمل تلف ثالثة .د

  . املأخوذة األفقية املساحة يف نظرا القتصاديتها املباين يفكثريا 
  

 أمهها ومن اوخالفه القصور يفوهى سالمل تستعمل  :السالمل ذات الطابع اخلاص .ه
 قلبتني عند إىل سلم عريض وبعد ذلك ينقسم ةبقلب تبدأ فهيذات االجتاه املزدوج 

  .  بداية السلمةقلبصغر من أ اكون كل منهمت حيث ةلبسطا
  

  : اهلندسيةالسالمل / ٣,٢,٢
 ولكنها املساحة يف السالمل اقتصادا أكثر اأ وجند ةواحللزوني دائرية والنصف يةواوالبيض لدائريةامنها 
  . التنفيذصعبة

 مصر.  جامعة الزقازیق .سھیلة ثروت الدماسي ) ٣(
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 يةواالبيضالسالمل  أما احللزونية ذات البئر املفتوح مرحية االستعمال عن السالمل اهلندسيةوتعترب السالمل 

  .الكبرية للمباين ا رشيق تعطى شكالأاانب  جباألفقي املسقط يف ة كبرية مساحتأخذ فهي
   .نظرا خلطورا)املروحةدرج  (املسلوبة الدرجات  ذاتاحللزونيةوعموما ال يستحب استعمال السالمل 

 أسطح إىل املساكن للصعود يف املوجودة املعدنية أو اخلشبية السالمل أمثلتها ومن نقايلسالمل  هناكو
 تركب أو تركب بني فخذين من خوص ةبوص ٥/٨ حديد قطرأسياخ من إمااملساكن لصيانتها وتعمل 

  . احلائط مباشرة يف
 :تنفيذ السالمل/ ٣,٣

  تشد جنارة وحدادة السلم مع جنارة وحدادة السقف الذي  أنيفضل 
   ويقوم املهندس املشرف باستالم . بوقت واحد ا وتصب خرسانتهإليهتؤدي 

  .قف قبل الصب السأعمالحديدها وجنارا مع استالم 
  :ومن املهم بالسلم مراعاة ما يلي 

  . للمخططاتا يكون مطابقأن جيب .عدد الدرجات+ 
   يطابق املخططات وهو بالغالبأنلكل درجة جيب ) قائم ونائم( الدرج أبعاد+ 
 بالنجارة تصحيحه جيب ا كبريا اختالف مبقاسات الدرج يكون عيبوأي . سم للنائمة٣٠سم للقائمة و١٥   

   . الصبقبل
  . ترك جمال للتشطيبى تكون حسب املخططات ويراعأننقطة بداية واية السلم جيب + 
 يربط حديد بدايتها األرضي الطابقيف  و. يربط حديد تسليحها حبديد السقف بالبداية والنهاية أن+ 

  .بامليدة
 عمل قاعدة صغرية حتت  بامليدة ويتمأعالها واحلوش يربط حديد األرضيالسالمل الرابطة بني الطابق + 

 جيدا حتتها ورشها باملاء قبل الصب واستخدام امسنت األرضمع دك ) من جهة احلديقة(بداية الدرج 
  . خبلطة خرسانتهالألمالحم وامق

 جيدا حتتها ورشها باملاء قبل الصب األرضسالمل احلديقة يتم عمل قاعدة صغرية بالبداية والنهاية مع دك + 
  . خبلطة خرسانتهالألمالحم واواستخدام امسنت مق

 تسكن بعد حالة بفيال جديدة مل
 ل عمل السلماونسي ا املق
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 بالدرجة قبل اإلنارة بدرجات السلم يتم عمل التمديدات الالزمة وزرع علبة وحدة إنارةيف حالة وجود + 
  . الصب

 السقف من حيث نوع اخلرسانة وفترة صبةيف  هإلي اإلشارةصب خرسانة السلم كل ما مت يف يراعى + 
  .رشها باملاء واستخدام اهلزاز

  . باملشروعملالسال تفصيالت لكل واإلنشائيةتتوفر باملخططات املعمارية  أنجيب + 
  

  :  املباينأعمال/  رابعاً

 خارج املبىن ، وهي تتم باستخدام عدة أواملباين هي القواطع اليت تفصل بني حجرات املنزل واحلجرات األخرى 
 البلك األمسنيت أواستخدام البلك األمحر  ولكن الشائع مبعظم املساكن بالسعودية . البلك أوأنواع من الطوب 

  .سم أيضا٢٠سم وبالتايل أصبح املهندس اإلنشائي يراعي ذلك جبعل مساكة األعمدة ٢٠ اذين تبلغ مساكتهملال
 ومىت ا املباين ومميزات كل منهأنواعل تاليا بعض واونظرا لوجود مميزات لبعض مواد احلوائط عن غريها سأتن

  :استخدامه يفضل وأين
  

  :حائط مزدوج مع عازل حراري/ ١.- ٤
 .ليت تفصل احلجرات عن خارج املبىنا(يفضل استخدام هذا النوع من نظام البناء باحلوائط اخلارجية 

  ).الواجهات
سم فراغ ٦  ويف الوسطإمسنيت مصمت طوب سم ١٠ سم اجلدار اخلارجي مقاس ٢٦ بسماكةبناء جدارين  .ال أو

وقد يكون ملتصق بوجهها اخلارجي شرائح من  ا صخريا صوفأو افلينكون تم  س٥ يثبت به ألواح عازلة مساكة
بعض  هذا مكلف أن سم من الداخل ، ويالحظ ١٠ املصمت احلائط الداخلي من الطوب اإلمسنيت وبناءاألملنيوم 
  . سم واألعمدة ، ولكنه ممتاز من حيث العزل ملن ميلك القدرة على ذلك٢٦من حيث كرب امليده الشيء 

  

  :ةحشوبناء ببلك امحر مع / ٢- ٤
  .)الواجهات.(ليت تفصل احلجرات عن خارج املبىنانظام البناء باحلوائط اخلارجية  يستخدم هذا النوع من أيضا

 اوف هو عازل حراري بسبب التجويفات األمحر البلك أن تكلفة حيث واألقلوهذا النظام األكثر شيوعا 
  .عزل قليال وجود الفلني به ويزيد من قدرته على الاملوجودة فيه

 بسبب أكثرستتكلف الرديء  هو اختيار منتج من شركة هلا مسعتها فلو استرخصت شراء البلك األهم ولكن
  .استخدامه يتكسر قبل الذيالتالف 
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  :القواطع الداخلية /٣- ٤
 وزنا على األخف األمغ  املفراإلمسنيت البلك أو غري احملشو بالفلني األمحراستخدام البلك لكل الغرف ميكن 

  . خاصية العزل الصويت واحلراري بني احلجراتااملبىن وهلم
ألرضية من الطوب ل تكون النصف متر التالية أننصح أ باحلمامات وجدار املطبخ الذي به متديدات صحية فأما

) ة احلار والباردمواسري التغذي(املصمت وذلك لكون هذه الطبقة سيتم ا التكسري لعمل التمديدات الصحية 
 طبقتني بالبلك األمحر الذي يتكون من سيصل إىل هألنسيضعفه املفرغ  والتكسري بالبلك .داخل احلمام واملطبخ 
 واحدة من فراغات البلك بني جدار احلمام ةتبقى سوى طبقي ولن اإلمسنيت بالبلك نيتمن اثنثالث طبقات وطبقة 

 تتسبب بتسريب مياه للغرف أن املطبخ أو فجوة بترويبة احلمام يأل وميكن .رة واواحلجرات ا املطبخ أو
رة بسببهاواا.  

كما أن العزل األرضي سيثبت عليها ومن املهم أن يعلو العزل منسوب تشطيب أرضية احلمام واملطبخ على 
عم  على سرياميك احلوائط لدا بالط األرضيات راكبأونصح أن يكون سرياميك أ ولذلك .سم ٥ ـاألقل ب
 بالطة للحائط يدعم تثبيتها خرآ و. غراء التثبيت أو حيث أن العازل املائي غري متجانس مع خرسانة ،تثبيته 

  . املطبخأوفوق العازل بالط أرضية احلمام 
  

  :باملباين معلومات مهمة/٤.- ٤
  : باملباين وهياألمور تراعى بعض أنمن املهم 
ر  من جسأعتابوعمل  الشبابيك أماكنحتديد + 

على )ارتفاعه (مساكتهخرساين مسلح يعلوها وتعتمد 
 ولكن بالفتحات العادية توجد جسور جاهزة بسماكة .حجم الفتحة 

 فترة البناء ومنها نوع مصنوع بنفس شركات أثناءسم ميكن تركيبها ٥,١٠
  .األمحرالبلك 

 خرسانية مثل الشبابيك ولكن يزيد عنها حباجته أعتاب أيضا هلا األبواب+ 
 لذا .اقع تثبيت قوية للربواز اخلشيب اليت سيثبت ا مفصالت البابملو

يتم عمل مباين بالبلك املصمت بأماكن تثبيت برواز الباب اخلشيب بواسطة 
  .مسامري حديدية

 ليثبت به برواز األقلسم على ١٥ يكون لكل باب كتف بسماكة أنمهم + 
  .الباب الظاهر 

 والكهربائي للتكسري لعمل جماري متديدات بعد انتهاء املباين يدخل السباك+ 
 ويف حالة وجود فتحات متديد دكتات .لانيكاوامليكالكهرباء والصحي 
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سم من كل ١(كرب من حجم الدكت بقليل أ ااملباين بترك فتحات يف تكييف مركزي يراعى ذلك 
  .ويثبت به برواز خشيب) اجتاه

يتم  ال أن لذا ينبغي . ستوفر كثريا باللياسة واألفقي  استقامة بناء احلوائط باالجتاهني العموديإن+ 
  . املبىنهرظماليت تقوم ا لعدم تشويه  الرخيصة  العمالةالركون إىل

  .ة ثالثأو برشها يومني ىيكتفاملباين يف   و. ترش باملاءأن خرسانية جيب أعمال أيكالعادة + 
  .انات والرش بكل اخلرساألمالحمن املهم استخدام مياه عذبة قليلة + 
 عدم ترك أي .يليه والذي )صف من البلك ( يتم التعبئة جيدا بني كل مدماكأنمن املهم باملباين + 

  . الطوبأوفراغات بني مداميك البلك 
ميكن للبناء استخدام البلك املصمت بني البلك جلعل فواصل + 

 ألن استمرار األفضلاملداميك مبسارات رأسية غري منتظمة ، وهو 
اصل الرأسية بني املداميك يضعف من قوة احلائط ويزيد من الفو

  .احتمالية ظهور الشروخ بتلك األماكن
 يفرد رول شبك حديدي أنجلعل احلائط أكثر متاسكا ولتقليل احتمالية حدوث شروخ باحلائط يفضل + 

  الشبك الذيهسم ويشب٢٠وهو بعرض ) املدماك هو صف واحد من البلك( مداميك ةكل ثالثبني 
  .باألسواق وهو متوفر  صالبةأكثر هلكنيستخدم بالربط باللياسة 
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  :األعمال الصحیة
  . احلمامات واملطابخوأدوات الصحية كل متديدات تغذية املياه ومتديدات وجتهيزات الصرف األعمالتشمل 

 سوء املواد الةيف ح املؤثرات على تقليل العمر االفتراضي للمبىن أهمالتمديدات الصحية باملبىن من تعترب و
 خرسانات املبىن ، لذا من املهم عدم التسرع إىل وذلك بسبب تسرب املياه منها . طريقة تنفيذها أواملستخدمة 

  .بشراء مواد جتارية رخيصة الثمن وعدم االستعانة بسباك رخيص ليس لدية اخلربة الكافية
  :متديدات التغذية/ الأو

اليت تزود اخلزان األرضي باملاء واليت متر من خالل عداد ) املواسري(وتشمل متديدات التغذية تلك التمديدات 
 خزان السطح ، والتمديدات اليت تنقل املاء من إىل األرضياملاء، وكذلك التمديدات اليت تنقل املاء من اخلزان 

 ومالحق .باحلديقة ( خارجه أو كل مكان باملنزل به استخدام للماء سواء كان داخل املبىن إىلخزان السطح 
   ).احلديقة
موقع خزان املاء أن يكون قريبا من السور املواجه للشارع ليسهل تزويده باملاء يف حالة انقطاعه من يف يفضل 

ا مرتني بأحد األركان قرب فتحة اخلزان الستخدامهوا ويراعى بصب سقفه عمل فتحتني متج.قبل شركة املياه 
 ومن املهم أن تقفل هذه الفتحات جيدا خبلطة .سورة سحب املاء يف متديد ماسورة تزويد اخلزان باملاء وما

 حدوث أي  عدم بعد متديد املواسري ا وبعد ذلك تدهن مبادة عازلة مثل البيتومني البارد لضمانةخرساني
تسرب للماء من خالهلا إىل داخل اخلزان ، وبفتحة اخلزان الرئيسية يفضل أن تعمل رقبتها من خرسانة مسلحة 

وقت صب سقف اخلزان وباالرتفاع املناسب حيث جيب أن تكون الرقبة أعلى من منسوب تشطيب تصب 
سم على األقل لضمان عدم تسرب مياه من خالهلا إىل داخل اخلزان وقت غسيل ١٠أرضية احلديقة مبقدار 

زان أكثر من  ويف حالة طول رقبة فتحة اخل.سم ٦٠×٦٠ مياه األمطار ، ويبلغ صايف فتحة اخلزان أواحلديقة 
 بطوب إمسنيت مصمت ويليس ئهسم ويكمل الباقي ببنا١٠سم يتم عمل رقبة من اخلرسانة املسلحة بارتفاع ٣٠

 ، ووقت اً طوبأو والعزل مهم سواء كان خرسانة .من الداخل واخلارج ويعزل بالبيتومني من اخلارج فقط 
 أو من الرخام أو األملنيوم أودة أنواع مثل الزهر تشطيب احلديقة يتم اختيار الغطاء املناسب له ويتوفر لذلك ع

  . حشرات إىل اخلزانأو وال يسمح بدخول أتربة انه يكون حمكمأ املهم بالغطاء .اجلرانيت 
لسحب املاء من اخلزان األرضي وإيصاله إىل خزان السطح سنحتاج إىل ماطور سحب تعتمد قوته على املسافة 

 لذا من املهم حتديد قوته من قبل املصمم .املاء املطلوب ضخها خالل فترة معينة األفقية واملسافة الرأسية وكمية 
 لديه اخلربة الكافية ، ومن األمور املهم مراعاا هو اختيار مكان وضع ارة السباك بذلك إذا كان استشأو، 

ة خرسانية ترفعه املاطور حيث يفضل أن ال يكون ظاهرا باحلديقة فيشوه املنظر كما يفضل أن يثبت على قاعد
 مثل .ميكن أن يكون كعنصر من عناصر احلديقة (عن منسوب األرض وعمل صندوق صغري من املباين 

  .جبه عن املشاهدة املباشرةحيميه من العوامل اجلوية وحي) استمرارية حلوض زراعة 
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 كانت وإذا تصل املبىن أن إىل احلديقة أرضيةيتم ربط ماطور املاء خبزان السطح من خالل متديد مواسري متر حتت 
 مكان حتول اجتاهها إىل تصل أن إىلر املبىن الداخلية فستخترق هذه املواسري امليدات وا منبأحداملواسري الرأسية 

  . نراعي ترك فتحات لتلك املاسورة بامليداتأن وبالتايل جيب . االجتاه الرأسي إىل األفقي
   . بوصة١,٥ مقاس والعلوي عن السفليبني اخلزان  التغذية الرئيسية اسورة م ال يقل قطرأنجيب 

 وتكون على األقل بعمق   . والعلوي حتت موقف السيارات األرضي ال متر التمديدات بني اخلزان أنمن املهم 
 وحيرص على . أكثر أو ٤٠ وتستخدم ا مواسري يب يف سي ضغط . احلوش أرضيةسم من منسوب تشطيب ٣٠
  . قبل الدفن والتبليطبارهاتخا وجيب . لتفادي التسريب مستقبال ااسري ممتاز يكون اللحام بني املوأن

غلب عيوب التسريب أالن ( ومن اخلزان العلوي لبقية املنزل يفضل استخدام مواسري اليب يف سي مع حلام ممتاز 
والعيب  . الضغط الفعلي للمياه أضعاف ٤ ـ باألقلكرب على أ ٤٠ فقوة حتمل املواسري ضغط .تكون ا 

 هو ٨٠ استخدام مواسري ضغط أنوبالتايل جند )  اللحاموأماكن من الوصالت الإبالرشح والتسريب ال يأيت 
 مع ٤٠ نستخدم مواسري البارد للبارد واحلار للحار وكامل املبىن ضغط أن املهم . فائدةهدر ليس من ورائه 

  . اللحام والوصل الصحيحأمهيةتشديد على ال
 تلك من بقطرها سعأو من خالل استخدام مواسري خارجة من اخلزان العلوي للمياهالالزم يتم حتقيق الضغط 

بوصة خارجة من اخلزان وننتهي مباسورة ٢ نبدأ مباسورة أن فممكن . طرف االستفادة من املياه إىلاليت تصل 
  ). االستفادة من املياهأجهزة( اخلالطات أونصف لدى احلنفيات 
 ومبنطقتنا .زان العلوي أن يكون كافيا لقدر حاجة األسرة اليومية حىت ال جيهد املاطور من األمور املهمة باخل

 .يفضل أن نستخدم خزانات الفايرب جالس مع محايتها من أشعة الشمس لتجنب تسخني املاء به بفصل الصيف
 كما أن .رة سفلية رين لزيادة القدرة االستيعابية خلزانات السطح مع وصلهما مباسوواوميكن وضع خزانني متج

 اخلزان خملفاتماسورة السحب من اخلزان العلوي جيب أن تكون مرتفعة قليال عن قاع اخلزان لتجنب سحب 
 ومن املهم أن يكون للخزان العلوي غطاء حمكم لتجنب دخول األتربة والغبار .اليت تتراكم بقاعدته مع الزمن 

  .ول ماسورة تغذية اخلزان العلوي جيدا  حىت الطيور واحلشرات للخزان كما جيب القفل حأو
 ذه احلالة سيكون من .يلجأ البعض لعمل سخان مركزي بالسطح ومن املمكن أن يكون بالطاقة الشمسية 

 .األفضل عمل عزل حراري للتمديدات اخلارجة من السخان واملوصلة لكافة أماكن االستفادة من املياه الساخنة
هدر كبري للمياه بسبب فتح الصنبور واالنتظار طويال إىل أن تأيت املياه يف ب وعدم عمل العزل احلراري سيتسب

خط للبارد وخط للحار هناك  حبيث يكون ط خطوةثالثب حل بديل وهو تركيب نظام مياه هناكالساخنة، و
 جعلها والثالث يقوم بإرجاع املياه من متديدات احلار اليت وصلت حىت الصنابري وبقيت فترة دون استخدام مما

 حيث يتم اإلرجاع للسخان بواسطة ماطور مياه صغري موصول بترموستات السخان ويعمل معه بشكل .تربد 
 أو ارين أفقيوا عمل سخان واحد لكل فراغني متجأو مطبخ أو كما ميكن استخدام سخان بكل محام .أتوماتيك 

  محام ميكن عمل متديد من العلويأوخ  فمثال لو كان محام الضيوف بالطابق األرضي وكان يعلوه مطب.رأسيا 
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 تللسفلي لتجنب تشويه مظهر محام الضيوف بالسخان وكذلك احلال باحلماما
 فمثال باحلمام .حجم السخان الكمية الالزمة لتسخينهيف  ى ويراع.رة وااملتج

أكثر من شخص بشكل متتايل يفضل أن يكون املشترك والذي حيتمل استحمام 
 ٥٠يمكن استخدام ف أما محام خاص لشخص واحد .محام  مطبخ مع أولتر ١٠٠

صغر حجما أ أنواع من السخانات تقوم بالتسخني الفوري وهي هناك و. التر
  .وعملية جدا

 يكون لكل سخان حمبس من ماسورة التغذية ليسهل قفل املياه عنه أن ماملهمن 
ار من  يزود كل سخان بصمام مينع ارتداد املاء احلأن كما جيب .وصيانته 
 مواسري البارد وهو يثبت مبدخل تغذية السخان باملاء وبعض إىلالسخان 

 إىلوصول املياه احلارة  وعدم تركيب هذا الصمام سيتسبب يف . ا االسخانات يكون هذا الصمام مدجم
  . اخنفاض الضغط باملواسريأواملواسري الباردة وقت انقطاع املياه 

 يكون لكل مكان به مصدر مياه حمبس عمومي يقفل املياه عن ذلك احليز وقت نأ أيضا املهم مراعاا األمورمن 
  .احلاجة لعمل صيانة

 تكون كافة املواسري بسطحها اخلارجي وقت تثبيتها مبستوى سطح املباين وتثبت بشكل جيد بالقفايز أنجيب 
 تربز عن سطح املباين لكي تكون أن يعمل هلا جتويف باملباين مبقاس حيتويها كلها بدون أن أي . باجلدار املثبتة

 بعض السباكني يقومون بتغطيس .متر طويل ١,٥,٢اللياسة عليها بنفس قوة لياسة احلائط وتثبت بالقفايز كل 
 يسمع هعند الطرق علي( ضعف اللياسة وبالتايل تؤدي إىل تطبيل احلائط يف  سيتسبب أ ربعها وهذا خطأونصفها 
 كما جيب أن يعبأ حول املواسري .سبب بانفصال اللياسة وحدوث الشروخ والذي ميكن أن يت)  للطرق ىصد

  .جيدا باخللطة قبل البدء باللياسة
 . الكرومأو اليب يف سي أو بالنحاس واستبداله جتنب احلديد واإلكسسواراتيفضل بكل الوصالت بني املواسري 

  .اهرة واحملابس واملواسري املرنة الظ )يـت( ـ والاألكواعمثل 
 واألخرية يف سي مثل النحاس ومتديدات تلحم حراريا ليبا متديد جيدة غري أنظمة ناكه

 ليبا من أكثرعملية جدا بسبب عدم وجود مواد ضارة مبكوناا وتتحمل ضغط وحرارة 
واليت تشكل ( اللحام والوصل بأماكنيف سي العادي وا ميزة عدم توقع حدوث عيوب 

  )التمديدات الصحيةث بدمن عيب التسريب الذي حي%٩٠
 متديدات التغذية جيب عمل اختبار هلا بضغط مياه ا بواسطة ماطور مياه مع انتهاءبعد 

 تسريب ا أيبار لفترة ساعتني وذلك بعد قفل ايات املواسري بالطبات الختبار  ٩ باستطاعة األقلعداد على 
  .قبل اللياسة
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  : الصرفوأجهزةمتديدات / ثانيا
 احلمامات أو باملطابخ تسواء كان املستخدمة املياهالالزمة للتخلص من ) املواسري( التمديدات ويقصد ا تلك

 كما تشمل متديدات . واحلديقة )كوناتلالب( والتراساتباألسطح األمطار غرف الغسيل وحىت تصريف مياه أو
 خارج املبىن املوجودةئيسية  شبكة الصرف الرأو البيارة إىل املياهالصرف تلك التجهيزات الالزمة لصرف هذه 

  ).الشبكة العامة(
  : نوعني من نواتج مياه الصرف هناك نعرف أن أنوملعرفة كيفية تصميم متديدات الصرف علينا 

 صلبة ناجتة من خملفات أجزاء واليت حتتوي على واإلفرجنيةاملياه الناجتة من كراسي احلمامات العربية  - ١
  .( Soil ) نواتج عمل املياه من  وسوف نطلق على هذا النوع. اإلنسان

 وسوف نطلق عليها .النوع الثاين يشمل كل نواتج التصريف األخرى باملنزل ما عدا مياه نواتج العمل  - ٢
اليت ) الصفاية األرضية( إذا نواتج الغسيل تتكون من مياه مصدرها البالعات . ( Waste )نواتج غسيل

املطبخ وغساالت املالبس واألطباق ومياه غسيل يصرف هلا البانيو والشطاف واملغسلة ومغسلة 
 .األرضيات إضافة ملياه تصريف األمطار

 وال جيتمع نواتج الصرف اومن املهم جدا فصل تصريف كل نوع من النوعني السابقني مبواسري صرف خاصة 
د انسداد ماسورة  وذلك لتجنب ظهور نواتج مياه العمل بالبالعات األرضية عن. البيارة أو بغرف التفتيش الإ

 وجود روائح كريهة تنبعث من أماكن صرف مياه أو)  للنوعنيةإن مت استخدام ماسورة صرف واحد( الصرف 
  .الغسيل مثل البالعات واملغاسل والبانيو

 غرف التفتيش دون الربط مبواسري الصرف اليت إىل مباشرة األرضي يتم وصل تصريف الطابق أن األفضلمن 
 بسبب األرضي وذلك لتجنب ظهور طفح حبمامات ومطابخ . غرف التفتيش إىل العلوية األدوارتنقل صرف 

 من خالل األرضي داخل الطابق إىلانسداد املاسورة الواصلة لغرفة التفتيش فيتحول صرف الطوابق العليا 
  . كراسي احلماماتأو) األرضيةالصفاية (البالعات

  

استخدام غرف التفتيش ألنه النظام األكثر شيوعا مبثل هذا النوع سأتطرق بالشرح تاليا لنظام الصرف املزدوج ب
وهو نظام متبع للتغلب على الروائح بدون  األحاديخر يطلق عليه النظام آ نظام هناك وللعلم .من املباين 

املشاكل اإلنشائية واملعمارية وتؤثر يف شكل املساحات  تفتيش اليت يسبب وجودها بعضالاستخدام غرف 
التفتيش   عن غرفاالستعاضةويتم فيه    للصراصري ،ا وتشكل مسكنالروائح منها باإلضافة إىل انبعاث ةاملكشوف
 على اخلطوط التسليكطبات   واملناسيب وخالفه وتركيباالجتاهاتري يد تغنتسليك يزود به اخلط علبطبات ل

 .  النظام بنظام وية جيد للوحداتأن يزود هذا وجيب ) ا متر١٥( املستقيمة حبيث ال تزيد املسافة بينها عن 
 يراعي ذلك عند عمل تصميم صرف املنزل ويزودك بالتفاصيل أنهذا النظام فاطلب من املصمم يف   رغبتوإذا

 .الالزمة
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 :قسمني إىل  الصحيةينقسم تنفيذ التمديدات
 . نفسهاملنزلالتمديدات داخل   تنفيذ    .١
 . يف الساحة اخلارجية أي يف حدود سور البيتبيارة والالتمديدات وغرف التفتيش  تنفيذ    .٢

  :املنزلالتمديدات داخل  تنفيذ .١
، مياه ) مياه عمل ومياه غسيل(  باحلمامات نوعني من نواتج الصرف أنكما ذكرنا : احلمامات/ ١- ١

 ماسورة إىلومنه ) Uوهو كوع على شكل حرف  ( ةرحيبواسطة كوع العمل متتد من حتت كرسي احلمام 
ر الداخلية ويطلق واحد املنأ أو باحلائط اخلارجي ة ماسورة خارجية متتد رأسياً مثبتإىل %٥ مبيل أفقياتد مت

 إىل احلوش وتستمر ومتتد بأرض غرفة التفتيش إىلعليها ماسورة العمل وهي تصل مياه صرف الكرسي 
 طربوش يسمح بدخول  سم ويركب عليها٥٠السطح وتزيد ايتها العلوية عن ارتفاع السور مبسافة 

 تبتعد ايات املواسري العلوية عن أن وجيب . الكبرية ساخواألوخروج اهلواء منها وحيميها من دخول 
توصيل يف  ااملهم مراعااألمور  من . داخل املنزل إىلف لكي ال تسحب الروائح املنبعثة منها ي التكيأجهزة

قصرية قدر املستطاع وتكون  الكرسي واملاسورة  تكون املسافة بنيأنكرسي احلمام مباسورة العمل 
  . لتجنب انسدادهاا مباسورة مبيل كاٍفالوصلة بينهم
 يتصل ة الثالثاألجهزةوهذه ) البيدي(والشطاف ) البانيو( املغسلة وحوض االستحمام أيضاجند باحلمام 

ل العزل املائي له ويكون  احلمام قبأرضيةاليت جيب تثبيتها بصبة ) البالعة (األرضيةتصريفها بالصفاية 
 وتتصل مباسورة  البالعة ماسورة تصريف مبيول كاٍف وخيرج من. عليها جيدا من جوانبها العزل مقفال

رة ملاسورة العمل اخلاصة بكرسي احلمام وتنقل وا وتكون جم. خارج احلمام امسها ماسورة التشغيل أخرى
  .ايتها بالسطح مثل اية ماسورة العمل احلديقة وبأرض غرفة التفتيش إىلناتج صرف البالعة 

 الغسالة أوائط لعمل فراغ متديد أنبوب صرف الى احليتم التكسري يف : املطابخ وغرف الغسيل / ٢- ١
 ماسورة التشغيل كما ذكرنا بالفقرة السابقة بصرف إىل ، ومنها البالعةاألرضية حىت  مث ميتد بعد ذلك يف

  .البالعة
من خالل ) البلكونات(يتم تصريف مياه األمطار باألسطح والتراسات : طار صرف مياه األم/ ٣- ١

يفضل أن تسري مالصقة )   التشغيلأوغري مواسري العمل (بالوعات أرضية تتصل مبواسري خارجية خاصة 
   . على احلائط اخلارجي بالواجهات أو) منور مالصق للحائط اخلارجي( للحائط اخلارجي من الداخل 

 سم وتفرغ ٥٠ل إىل غرف التفتيش وإمنا تتوقف قبل منسوب تشطيب أرضية احلديقة مبقدار وهي ال تص
 أي أو األملنيوم أو جي ار سي . ويتم تغطية خمرجها بإكسسوار مجيل من ال.مياهها بأرضية احلوش مباشرة 

تشطيب ل من أسفل و كما يفضل أن يكون املتر األ.مادة أخرى لتحسني مظهر مصدر تصريفها باحلوش 
  . أي مادة ضعيفة التأثر باملياه لتجنب تشويه الواجهات بسبب املياهأوواجهات املنزل من اجلرانيت 
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 على املدى الواجهة السطح والتراسات مبرازيب منها مباشرة مما يشوه تشطيب مياهالبعض يقوم بصرف 
رف التفتيش اليت قد تتسبب  يوصلها بغأو .ثر ناتج من جريان املياه على الواجهات أترك البعيد بسبب 

  .بامتالء وطفح البيارة 
 :طريقة تدقيق أعمال ومتديدات الصرف الصحي

) املنسوب ( تنفيذ متديدات الصرف الصحي باالستعانة بامليزان املائي   يتم تدقيق مجيع خطوات.أ 
 .لتحديد امليول

ه التمديدات باخلرسانة قبل املائي حيث جيب عدم تغليف هذ وكذلك األمر بالنسبة لالختبار       
 .عزهلا وجناح االختبار

هذه التمديدات بعد جناحها يف االختبار املائي ويف حالة مرور أكثر   عدم تأخري تغليفمن املهم .ب 
 . الفحصإعادة  ساعة فيجب٤٨من 

  . ت مع أية متديدا متديداالضمان عدم تعارضألجهزة الصحية ا  يتم التدقيق على أماكن.ج 
وصالت تصريف األجهزة الصحية مع القوائم الرأسية والتأكد من وجود   يتم التدقيق على أماكن.د 

 .إن وجدت فتحة تسليك عندها
على أن )  سم ٥٠السطح حبوايل دروة عن ( قوائم الصرف والتهوية   يدقق يف منسوب أعلى. .ه

 .يفأماكن التكي تكون بعيدة عن
 قائم صرف األمطار ويفضل تدقيقها مع ة يف أعلى منسوبالبالوع ب يتم التدقيق على منسو.و 

 .تدقيق عازل الرطوبة
  

  :متديدات الصرف ما يلي يف  املهم مراعاا األمورمن 
ة إال بعد جناحها يف  األتربأو البالط أوا باخلرسانة ستتم تغطيته ال تتم تغطية التمديدات اليت •

 .وعزهلا  املائياالختبار
بسدادات ملنع تساقط بقايا مواد البناء فيها وتظل مسدودة حىت  ألنابيبيتم قفل مجيع فتحات ا •

الصحية ويراعى أن تكون السدادات واحملابس بارزة عن مستوى  تبدأ أعمال التركيبات
  .التشطيب

 وحسب املناسيب احملددة مناسبة على مسافات باحلوائط يتم تثبيت التمديدات جيدا •
 .تباملخططا

 . بامليول املطلوبةاعليهمناسيب حمددة لوضع األنابيب  ية ذاتيتم وضع كراسي خرسان •
هلذه التمديدات حسب نوع كل منها يتم تغليفها باخلرسانة العادية  بعد جناح االختبار املائي •

 . بعد إمتام عزهلا
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 :التمديدات وغرف التفتيش يف الساحة اخلارجية تنفيذ .٢
 إىل ماسورة التشغيل واملطابخ وغرف الغسيل أوسورة العمل  ملاأما محام باملنزل أيتنتهي متديدات صرف 
 احلديقة فور أو احلوش أرضية تصب بغرف تفتيش حتت منسوب أن ومجيعها جيب .مواسري تشغيل فقط

 ومن املهم تقصري املسافة بني غرف التفتيش واملواسري الساقطة واليت . احلوشأرضيةوصوهلا ملنسوب 
 ويراعى عمل ميول مناسب . بغرف التفتيش لتجنب السدد األفقيةسري تصب من خالل وصالت من املوا

  .هلذه الوصالت
 واجهات لذا أربع أو ثالث أو نيعلى واجهتاملنزل عدة مواسري ساقطة للتصريف قد تكون يف  أنوحيث 

 يتم التصريف بني غرف التفتيش والبيارة من خالل وصل أنجند غرف التفتيش قد حتاصر املنزل وجيب 
 ويراعى بوصل غرف التفتيش . نصل للبيارة أن إىل ويستمر ذلك األقرب من البيارة بالغرفة األبعدغرفة ال
  .باجتاه البيارة% ١ األقلكرب من اليت تصب ا وتكون مبعدل ميول على أ تكون املواسري بينها أن

 إىليت تصرف املياه  تكون قاعدة املواسري الأنعند وصل مواسري التشغيل والعمل بغرف التفتيش جيب 
  . البيارةإىل أو أخرى إىل من غرفة املياه من سقف املاسورة اليت تنقل أعلىغرفة التفتيش 

 بوصة مع عمل امليول ٦تكون مجيع مواسري الصرف الصحي باألرضيات ال تقل عن  أنكما جيب 
 خارجا وتسقط اإم تكون كاملة من اخلرسانة املسلحة حيث تصب أنويفضل بغرف التفتيش  ،املناسب

سم ١٠ بسماكة املسلحة من اخلرسانة قاعدة عمل أيضا ولكن ميكن .قعها يدويا ا تصب مبوأومبواقعها 
 اإلمسنيت ويتم بناء احلوائط من الطوب .سم بالطول والعرض ٢٤كرب من حجم الغرفة مبقدار أتكون 

رض أ ويراعى بتفصيلة .سم ٢ وتليس من الداخل بسماكة األربعة أطرافهاسم على ١٠املسمط بعرض 
 أكثر باجتاه الصرف املياهغرفة التفتيش عمل تصميم من الطوب واللياسة االنسيابية جلعل حركة انسياب 

بدهاا ) حىت سقفها( ربع دائرة وتعزل من الداخل أو أقواس وإمناسهولة وجتعل كل الزوايا ا غري حادة 
 ويعمل هلا غطاء حمكم يكون . مثل البيتومني البارد بعازل ضد تسرب املياه) األقلوجهني على ( جيدا 

  . مع تشطيب احلوش حوهلامادته احلوش وتتماشى أرضيةمبنسوب تشطيب 
 غرفة تفتيش باجتاه البيارة بنفس طريقة الوصل بني غرف التفتيش من حيث ميول املاسورة خرآيتم وصل 

  .بأعالها وتصب املاسورة بالبيارة .الواصلة 
  .يتم التجميع بغرفة تفتيش رئيسية ومنها للشبكة) الشبكة الرئيسية( صل بالشبكة اخلارجية ويف حالة الو

قد ال يفضل البعض استخدام غرف التفتيش بسبب تكون احلشرات 
 ناعما جدا وال ميكن للحشرات شالتفتي وجلعل سطح غرفة .ا

 الصرف مواسريالتمسك به والتعشيش بفراغاته ميكن استخدام 
  .لعمل جسم غرفة التفتيشبوصة ٢٠
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  : الصرفأجهزة/ ثالثا
  : تثبيتهاوأماكن الصرف وطرق أجهزة الصحيح الختيار األسلوب نتعرف على أنمن املهم 

  : احلمام أجهزة/ ١- ٣
 أو وقد يزيد جباكوزي . بيدي أومغسلة ، حوض استحمام ، كرسي محام ، شطاف ( ويشمل طقم احلمام 

  : نراعي ما يليأن األجهزةختيارنا هلذه  من املهم عند ا.) مروش قدم
  .تناسب حجمها وحجم احلمام+ 
  . بالسعرأكثر الفاحتة تكون اقتصادية واأللوان .تناسب لوا مع لون السرياميك + 
 غري أو اجلديدة والنوعيات .االختيار من شركات عريقة يضمن حصولك على قطع غيار باملستقبل + 
  . تلفت بعد فترة من الزمنة فلن تستطيع استبدال قطع.بعد فترة عروفة قد ختتفي من السوق امل
 املعايري الفنية جلودة التصنيع انسيابية السطح وذلك يعين عدم وجود تعرجات بسيطة بسطح أهممن + 

ية وا طالء اجلهاز بنسب متس.اجلهاز ويتضح ذلك بصريا من خالل مراقبة ملعة اجلهاز من عدة زوايا 
 يكون أن بكرسي احلمام مهم . بالطبيعة ملا مت تنفيذه تصريفهناسبة مكان وحجم  م.من كل اجلهات 

  . قدر من املياهبأقل تصريفه
  : نراعيأن جيب .من حيث التركيب 

  . مساحة كافية للحركةاألجهزة يكون بني أن+ 
  . والشطاف اليدوي مهم جدا مبجتمعنا . ميني الكرسي إىل يكون الشطاف اليدوي أن+ 
 ومينع متريرها من أو مع بعضها البعض األرضيةوزيع األجهزة بشكل مينع تعارض التمديدات يتم ت+ 

  .خالل عمود خرساين
 حبيث حىت لو كان الباب .خلف باب احلمام ) البيدي( يكون كرسي احلمام والشطاف أنيفضل + 

  . من اخلارجا ال يكشفموارب
  : املطبخ وغرف الغسيلأجهزة/ ٢- ٣

أثناء األجهزةحتديد مقاسات  وجيب .  غرفة الغسيلأو للمطبخلى تصميم التوزيع الداخلي  عايعتمد مكا 
  . التمديدات الكهربائية والصحيةأماكن لتحديد إضافةملراعاة ذلك بتصميم اخلزائن  .تصميممرحلة ال
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  :ئیةاألعمال الكھربا
 ءةاالضـا  الالزمة هلا كمـا تـشمل        واألجهزةالتمديدات اخلارجية والداخلية    األعمال الكهربائية كافة    تشمل  

  .الصواعق شبكة مانع  لتمديداتإضافةفياش واملفاتيح واأل
  

  : التمديدات الكهربائية - ١
   :)M S B (Main switch Board((لوحات التوزيع الرئيسي /١- ١

ما  و عادة ، شركة الكهرباءاللوحة الرئيسية اليت يصل هلا التيار الكهربائي من خالل كيبل  وهي
واليت يصل هلا  لوحة على الوجه اخلارجي لسور املنزل(  مركبة على سور املنزل أوتكون موجودة 

الداخلي لسور املنزل واليت  كيبل الوزارة اخلاص بالتغذية وا العداد ولوحة أخرى على الوجه
  )٤( .)تغذي لوحات التوزيع الفرعية املوجودة داخل املنزل

 كما . يتم معاجلتها معماريا حبيث ال تتسبب بتشويه منظر السور أنت من املهم بعمل هذه اللوحا
  . مصدر مياه باحلديقةأي تكون بعيدة عن أنجيب 

من اللوحة الرئيسية خترج كيبالت تغذي لوحات التوزيع الفرعية داخل املنزل وهي بالغالب تكون 
ة مبلحق احلديقة واليت ختدم واألخري) ل ، ملحق السطح و ، األاألرضي(  واحدة بكل طابق . اأربع

  .امللحق واحلديقة والسور
ومن املهم مراعاة متديد الكابالت بني اللوحة الرئيسية واللوحات الفرعية عند صب امليدات بترك 

 .صل للمنزل ي احلديقة حىت أرضية التمديد يتم حتت أنوحيث  .فتحات ا لتمر ا هذه الكابالت 
 ويفضل .الصلبة .P.V.C وتكون داخل مواسري من ) سم٣٠,٥٠ ( تكون بعمق كاٍفأن األفضلمن 

 وإذا كنا مضطرين لذلك جيب . أسفل أحواض الزراعة أو السيارة جأن ال متر من حتت أرضية قرا
ر ا الكابالت بتغطيتها من اجلوانب والسطح بطوب إمسنيت متأن يتم عمل محاية للمواسري اليت 

 طويل على اجلانبني مع تعبئة الفراغ الداخلي حول املاسورة  بشكلةرص الطوب بدون مون(مصمت 
  ).تني يستند على الطوبتني اجلانبيابالرمل ومن مث وضع طوب بشكل عرضي ليشكل سقف

 : ))  B.D( Distribution Board( (لوحات التوزيع الفرعية/ ٢- ١

تغذى ت و اجلناحأولطابق  بااليت تغذي مجيع األمحالاليت تكون موجودة داخل البيت و وهي اللوحات
 سريعا من هإلي ومبكان يسهل الوصول يفضل أن تكون يف وسط املبىنالرئيسية و من لوحة التوزيع

 ١٤٠ على ارتفاع قاعدة العلبة( مناسب  و على ارتفاع) مثال جبانب الدرج  ( املبىن أطرافكافة 
  )٤( .ارئ خاصة ا طوإضاءةيكون للوحة  كما يفضل أن)   األرضيةمنسوب تشطيبسم من 

  
  

 . جمعیة المھندسین الكویتیة،  و الكمبیوتررئیس رابطة مھندسي الكھرباء و االلكترونیات .  علي العیدي/ م) ٤(
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 باستطاعات خمتلفة ومفتاح رئيسي لكامل خطوط ةوبداخل كل لوحة فرعية عدة مفاتيح جزئي
   وفائدة اختالف استطاعات. هعلي وتعتمد استطاعة كل مفتاح جزئي على احلمل الواقع .اللوحة 

 .املتصلة ا  الكهربية لألجهزة احتراق أو هذه املفاتيح هو جتنب حدوث حريق ناتج عن متاس 
 من املفاتيح اجلزئية يف أي الثاين الذي يعمل عند فشل األمانواملفتاح الرئيسي باللوحة هو درع 

  . زيادة احلملأو التماس يف حالةقطع التيار الكهريب 
  :من األمور املهم مراعاا باللوحات الكهربية الفرعية

  ). اجلناح أو الطابق أمحال(علي عليها كرب بقليل من احلمل الفأ تكون استطاعتها الكلية أن+ 
  .هقل من احلمل الواقع عليأ أو أكثرعدم استخدام مفاتيح جزئية باستطاعات + 
أن تكون اللوحة مبكان يتوسط الطابق ويسهل الوصول إليه من حجرات الطابق والطوابق + 

اطيسي املنبعث األخرى وبعيدة عن غرف النوم وغرفة املعيشة لتجنب كمية اإلشعاع الكهرومغن
منها وبعيدة عن املطبخ الحتمال حدوث حريق ال مسح اهللا باملطبخ ويصعب وقتها قفل التيار من 

  . لذا يكون أفضل مكان هلا جوار السلم.اللوحة 
 وميكن . الديكور أوناسب مع الدهان امل منظر لتغطية شكلها غري أوال يفضل تغطيتها بلوحة + 

 وجلعل دهاا ثابت .ن واجهتها بلون يتماشى مع لون احلائط التخفيف من سوء مظهرها بدها
 Polyester Powder   بودرة البوليستراستخدام بأن يتم بشكل آيل وغري قابل للتفسخ ميكن 

  Coating توماتيكياً مبرشات إليكتروستاتيكيةأو بودرة البوليستر ويكون رش  Electrostatic 

Guns.   
غطاء ( الكهرباء بفتح غطاء كامل العلبة بأعمال دراية كافية هدي شخص ليس لأيلة واعدم حم+ 

 أو وفتح . نفتح باا القابل للفتح لرؤية وجه املفاتيح أن ميكن ولكن) الصندوق املثبت بالرباغي
  . منهاأيقفل 

 قفل مفتاح جزئي مع عدم استجابته أوتوماتيكي ملفتاح اللوحة الرئيسية ، أويف حالة حدوث قفل + 
 يطلب كهربائي خمتص لفحصها . تكرار قفل مفتاح جزئي بشكل مستمر أو الفتح ، ادةإلع

  .وعمل الصيانة الالزمة
  :التمديدات داخل املنزل/ ٣- ١

فياش  الكهرباء مثل وحدات اإلضاءة واأليتم التوصيل بني اللوحة الفرعية ومصادر االستفادة من
تجمع األسالك بكل غرفة بعلبة صغرية تكون واملفاتيح بواسطة أسالك تسري داخل أنبوب خاص وت

وتكون هذه العلبة بكل ) يؤسس هلا قبل اللياسة بتسقيط وتثبيت قاعدا باملباين (قريبة من السقف 
ويتم الوصل من هذه العلبة إىل كل )  حجرة وممر أومثل حجرتني ، (رين وا فراغني متجأوحجرة 

 وتكمن فائدة هذه العلبة يف عمل الوصل بني .  الفراغنيأومصدر استفادة كهريب داخل احلجرة 
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نه من احملظور عمل أي حلام بأي أحيث  .األسالك لتوزيع التيار الكهريب على نقاط االستفادة منها 
 وتغيريه هسلك بني اللوحة الفرعية وعلب التوزيع ليسهل صيانة السلك مستقبال من خالل سحب

تسبب يف قطع السلك ي الفرعية وعلب الكهرباء قد خر وأي حلام بني سلكني بني اللوحةآبسلك 
  .هي هلذا السلك ويصعب سحبوا أن يتسبب اللحام حبشر الوصلة باألنبوب احلأوعند السحب 

 يتم أن أو .ميكن دهان غطاء هذه العلب بنفس دهان احلوائط وتكون غري مرئية بشكل واضح 
  .ل فتحة صيانة قرا بالسقف املستعارعملها فوق منسوب السقف اجلبسي املستعار مع مراعاة عم

  )٤( : املستخدمة بالتمديدات الداخليةاألسالكقطر 
  مالحظة  االستخدام  ملم/القطر
  ٢.٥ الطویلة لتكون أویمكن زیادة حجم السلك للدوائر الكبیرة   ةاإلضاء  ١.٥
  ٤ الطویلة لتكون أوو یمكن زیادة حجم السلك للدوائر الكبیرة    شالألفی  ٢.٥
    للسخانات و المكیفات ٤

  .  فیكون السلك حسب حجم المكینة و حسب مواصفاتھا االسبلیتأو المركزیة  التكییفألجھزةأما بالنسبة 
  .تمدیداتبأي ملم ٢.٥ یقل حجم السلك عن أن أفضلوبشكل شخصي ال 

  
ية املنظمة  بني أغلب املواصفات الدولاالتفاققد مت وان املستخدمة بتوصيل الكهرباء ف عن األلأما

  )٤( : األسالك وهي كما يلييزيلتماختيار ألوان حمددة  للتمديدات الكهربائية على
  . موجودة مجيعها يف لوحة التوزيع وتكون . أزرق و أصفر و أمحر ( PHASE )  احلارأواخلط 

 و األخضر أو األخضر األرضي  ،إلكمال الدائرة وهو خاص .أسود  ( Neutral ) احملايدواخلط 
التيار   احلار هو الذي يوصلأوولقد مت توزيع هذه األلوان لتمييزها حيث أن اخلط  ، معا صفراأل

فهو خيتص بتأريض الدوائر  كوهو أهم سل الكهربائي و احملايد هو الذي يكمل الدائرة أما األرضي
  .وذلك للحماية من حوادث الصعق الكهربائي و األجهزة الكهربائية
  .و ألواا قطعيا  اخللط باألسالكومما سبق فإنه ال جيوز

  : واملفاتيحفياشاأل/ ٤- ١
يتم التأسيس لالفياش واملفاتيح قبل اللياسة بتسقيط وتثبيت قاعدا وهي 

 اومن املهم أن يكون عددها كافي) منها بالستيك ومنها معدين ( علب 
 فمثال باملمرات واحلجرات .ويتماشى مع ديكور واستخدام احلجرة 

 اإلضاءة أن تكون قريبة من مكان احلاجة إىل إشعال حمفاتي يف ىيراع
سم من منسوب تشطيب ١٢٠فتكون باحلجرات على ارتفاع اإلضاءة 

 املعاكس الجتاه فتح الباب وتبعد عن فتحة هاألرضية وتكون باالجتا
ل فيش أو بني برواز الباب وسم لندع جماال٢٠الباب على األقل مبقدار 
 على األقل رتنيواة بني مركز أي علبتني متجوتكون املسافة الفاصل

 وباملمرات الطويلة ميكن عمل .سم لتجنب تالصق أغطية العلب ١٥
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 هليسهل إضاءة املمر من أي من طرفي) هله ومفتاح بآخرأومفتاح ب( فياش مزدوجة إلضاءة املمر أ
  .ويكون ارتفاعها كما ذكرنا باحلجرات

 ليتم األرضيةمن منسوب تشطيب ) سم٥٠-٤٠ (امنخفض يكون ارتفاعها أن األفياش فيفضل ماأ
فياش تؤمن أ يستخدم أننصح أ كما . وميكن تغطيتها بقطع األثاث مرئية تكون أنالوصل ا دون 

 قبل السماح ا علويا ثالثفياش اليت تتطلب مدخال مثل استخدام األ. من خطورة العبث ا األطفال
 حيمي من ا أرضي موصالبكونه أيضاويفيد املدخل العلوي  من مدخلي التزويد بالكهرباء أيبدخول 

 فولت هلا مفتاح يقطع التيار ائيا عن الفيش مع ٢٢٠فياش الطاقة أ وتكون .الصعق الكهريب 
  .أيضااستخدام املأخذ الثالث 

 من املهم استخدام الغطاء احلامي الذي مينع .فياش بفتحتني فقط  استخدام مأخذ أليف حالةو
 بفتحات هذه أصابعهم أو جسم أي إدخال من األطفال

  .فياشاأل
 . عديدة لاوأشك أنواع هناكفياش واملفاتيح ف األأغطية عن أما

 احلصول على قطع تضمنالشركات العريقة اليت ب وأنصحكم
  .غيار مستقبلية وتكون منتجاا ذات مسعة جيدة

 عرقلة املار فوقها وإمكانية ساخولألنصح ا بسبب جتميعها أ فأنا ال األرضيةفياش  عن األأما
  .الت املكاتبوا الفراغات الواسعة وحتت طيف حالة وميكن استخدامها . ا لاألطفاوخطورة عبث 

من منسوب ) سم٥٠- ٤٠(ل على و املنسوب األ.باملطبخ يفضل وضع األفياش على منسوبني 
سم ١٢٠.-١١٠ وعلى ارتفاع . غسالة األطباقأو زتشطيب األرضية لألجهزة الثابتة مثل البوتاجا

 تصميم ا ويراعى بأماكنه.ونتر املطبخ لألجهزة املتحركة مثل اخلالط ومفاتيح فصل التيار افوق ك
 ، أما مفاتيح اإلضاءة فتعامل مثل أي حجرة من حيث املوقع واالرتفاع مع ااملطبخ وأماكن احلاجة هل

 أكثر من قطعة ب أن ال يقطع املفتاحجي حيث .فارق بسيط هو مراعاة املكان لتركيب السرياميك 
  . ويفضل أن يكون مبنتصفهاةسرياميك واحد

سم لتجنيبها املياه ويكون توزيعها ١٢٠فياش واملفاتيح على ارتفاع احلمامات تكون كل األيف و
 جيب مراعاته خاص بالشفاط خرآ مفتاح هناك و.متماشيا مع مكان الباب واملغسلة والسخان 

نه أ احلمام مع استخدام رمز على املفتاح يوضح إضاءةون جبانب مفاتيح  يكأنوالذي يفضل 
  .للشفاط

 ويراعى مبكاا .فياش  يكون ارتفاعها بنفس ارتفاع األأنفياش اهلاتف والتلفاز فيفضل أ عن أما
  .يهف الفراغ الذي توضع أثاثمتاشيها مع توزيع 

  . للمياهمة وافياش ومفاتيح مقأم مع مراعاة استخداسم ١٥٠-١٤٠فيكون من احلديقة يف  أما
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  : اإلضاءة - ٢
  : اليت حنتاجها بكل فراغ باملنزل على عدة متغريات هياإلضاءةيعتمد قدر وشكل 

  .الطبيعية املتوفرة به اإلضاءة استخدام الفراغ من حيث الوظيفة وفترة االستخدام ومقدار + 
  .مساحة وشكل الفراغ + 
  .باإلضاءة املطلوب  النوعأو االنتشار وأديكورات الفراغ ومقدار التركيز + 

 صاحب املنزل أوليس باألمر االرجتايل الذي يستطيع الكهربائي اإلضاءة وبالتايل جند أن تصميم 
 حىت بعض املكاتب اهلندسية اليت تقوم بتصميم خمطط الكهرباء لإلضاءة بشكل ارجتايل غري أو حتديده

 حيث أنين مل .وع لتصميم خمطط الكهرباء  املوضا من هذاعتذر أن خصصت جزءأمدروس، و
أتطرق هلا سابقا بالتصميم وما يهمنا باملوضوع هو أن يكون خمطط الكهرباء الذي سينفذ صحيحا 

  .وجينبكم األخطاء األكثر شيوعا بالتنفيذ 
 وبالشكل الذي جيعل كل ةحد الناجحة هي اليت تراعي املتغريات السابقة لكل فراغ على فاإلضاءة
  . بشكل واضح مع التأثري اجيابيا على استخدام الفراغمرئية الفراغ أركان

  : بشرح التعريفسأبدأ الناجحة لإلضاءةونظرا لوجود بعض الصعوبة يف تعريفي 
والتوزيع اجليد . تعد اإلضاءة أحد العناصر األساسية لتهيئة اإلطار الصحي والنفسي الالزم للعمل

   .الشخص على العطاء نع وقوع احلوادث ويزيد من قدرةلإلضاءة حيمي العني من اإلجهاد ومي
   :التالية وغالبا ما تكون وظيفة اإلضاءة حتت التصنيفات

  . هي اليت تضيء املكان و حتقق الضوء العام للغرفة: إضاءة عامة  .١
 من الضوء املباشر ملراكز العمل ا و مزيداهي اليت تعطي دعم :  عملإضاءة أو إضاءة مركزة .٢
   .شاط يف الغرفةوالن
 أواملنزل و تلفت النظر إليها كالتحف  هي اليت تستخدم لتربز النقاط اجلمالية يف:إضاءة موجهة  .٣

  .  الديكورات اإلنشائيةأواللوحات 
خالل املرحلة اإلنشائية  لذلك يراعى التوزيع اجليد ملنابع الضوء الطبيعية والصناعية يف املسكن

 أو ، خالل النوافذ والفتحات تكون طبيعية مصدرها ضوء الشمس منفاإلضاءة إما أن ،  للمسكن
  .صناعية ووحدات اإلضاءة املنزلية الصناعية

فشكل ومساحة وديكور الفراغ تفرض علينا أن نصمم اإلضاءة من حيث الكم والقدرة بالشكل 
غرف الطعام  فمثال ب. ويفرض استخدام املكان نوع اإلضاءة الالزمة . اجليدة ةالذي حيقق الرؤي

 فلو .واملطبخ حنتاج إضاءة منتشرة وكافية تتمتع بكوا إضاءة بألوان طبيعية ال تشوه ألوان الطعام 
 ذلك إىل تغري مظهر الطعام األمحر إىل األخضر وبالتايل الفلوروسنت املزرقة سيؤديإضاءة استخدمنا 
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 يفلصفراء بغرف اجللوس سيبعث  كما أن استخدام اإلضاءة ا.ميكن أن نشعر مثال بأن اللحم فاسد 
  . باحلرارة واحليوية ويساعد على االتصال وتبادل احلديثاشعورالفراغ 
  . الزيادة يف مجاهلاأو ديكورات املنزل إلبراز اإلضاءة استخدام إمكانية ذلك  إىل أضف

الشدة  وكما ذكرنا تعتمد .  واط للمتر املربع١٥,٣٠تكون بني  إضاءة إىل بشكل عام حنن حنتاج 
 املفضلة اإلضاءة أنواع ومن .والنوع على استخدام الفراغ 

  : ما يلي.باالستخدام حسب استخدام الفراغ 
  : الصوالني واالس.١

تعترب من أرقى وحدات اإلضاءة والثريات يفضل استخدام 
استخداماا يف  وأفخمها وحتقق إضاءة عامة للمكان وأبرز

 خامات متعددة أمهها غرف االستقبال واملعيشة وتصنع من
 املطلي وتتدىل غالبا أواحلديد املشغول والربونز  والنحاس

وقد حتلى  ،من سقف الغرفة ومنها الكالسيكي واحلديث
 ، كما ميكن وضع االجتاهات بقطع الكريستال املختلف األشكال لكسر الضوء وتشتيته يف كافة

  .عناصر الديكور باملكان إبراز أوة أخرى ا لتحقيق انتشار الضوء ءعناصر إضا
ويتم ) عند انتهاء النجارة واحلدادة( لتأسيس مكان الثريا يتم حتديد موقعها بدقة قبل صب السقف 

من خالل ) ملم حسب مقدار محل الثريا من الكهرباء٢,٤بقطر ( الكهرباء اخلاصة ا أسالكمتديد 
) معالق معدين(ركيب حامل الثريا  يتم تأن، ويفضل )الربتقالية( الكهرباء أسالكمواسري متديد 

 .سم حتت جنارة السقف مبكان تثبيت الثريا بالضبط ٧ بعمق ه بتسليح حديد السقف وتسقيطهبربط
  .ملم ٦,٨ ته مساكيا حديدا ويستخدم البعض لذلك سيخ. حبجم املعالق وزن الثرياىويراع

  

  : غرف النوم .٢
 ومن .وتتمتع بانتشار واسع  خافتة ال جتهر العني يف إضاءا أن تكونيفضل 
 صفراء أوبيضاء إضاءة  مركزية من خالل إضاءة ما حيقق ذلك أفضل
 خاصة إضاءةوجبورات املفردة  مساندة من خالل األإضاءة مع .وسطية

  .لتسرحية غرفة النوم
فياش قريبة منها ميكن أن ختتفي خلف الكوميدينو وبأبعد أمن املهم حتديد موقع األجبورات وحتديد 

 حبيث ةرة للسرير كل على حدواجبورات افياش األنقطة عن مكان السرير ويتم وصل التيار أل
 وذلك لتخفيف تأثري الطيف .يكون احلائط خلف السرير ليس به أي متديد كهربائي

  .نا وقت النوممالكهرومغناطيسي على أجسا
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 سابقا أشرترباء هلا كما  لعمل متديد الكهأماكنها خبصوص وحدات السقف فمن املهم حتديد أما
قابلة للتثبيت ذاتيا بالسقف فال يتم عمل معالق كانت  واوزا خفيف كان إذا ولكنمبوضوع الثريا 

 ذه الغرفة بسماكة األخرى اإلضاءةجبورات ووحدات هلا وغالبا يكون سلك الكهرباء لأل
على مكان حمدد مثل ، أما إذا مت استخدام الكشافات الغاطسة لتسليط اإلضاءة ) ملم١,٥(

التسرحية وكان تركيب هذه الكشافات بالسقف اخلرساين فيتم حتديد أماكنها قبل الصب وزرع 
 أما إذا كانت الكشافات مثبتة بسقف .العلب اخلاصة ا وتوصيل أنابيب أسالك الكهرباء هلا 

فس مكان فيتم عمل متديدات الكهرباء فقط بالسقف قبل الصب بن) سقف جبسي ساقط(مستعار 
  . وكذلك احلال بأي إضاءة مثبتة بالسقف املستعار.هذه الكشافات أسفل منها 

بليكات خر ميكن أن يستخدم ذه احلجرة وهي الوحدات اجلدارية مثل األآإضاءة  نوع هناكو
قرب التسرحية واليت جيب أن حيدد مكاا على املباين قبل اللياسة ومن مث تكسري جمرى لوضع 

يستخدم أنبوب أكثر مرونة من أنابيب األسقف ( بليكات  أسالك كهرباء هذه األأنبوب متديد
وجيب أن يكون األنبوب غاطسا عن سطح اجلدار )  مثل األنبوب احلنجوري األسود.اخلرسانية 

بليكة يتم تسقيط علبة كهربية إن كانت  ومبكان األ. باخللطةه عليأسم على األقل ويعب١مبقدار 
  .غطيهابليكة تقاعدة األ

  

  ) :األسياب(  املمرات .٣
 خافتة ال جتهر العني وتتمتع اإضاء أن تكونكغرف النوم يفضل 

 مساندة حائطية إضاءة سقفية مع إضاءة وحيقق ذلك .بانتشار واسع
  . وجدتإن شجرة صناعية أو لوحة إلظهار أوللتجميل 

  . غرفة النومإضاءةيف هلا واوطرق التمديد الكهريب مت تن
  

  :رف املعيشة غ .٤
 تستخدم أن حيث ميكن . املزدوج ببعض املساكنالستخدامهانظرا 

 . الضيوف العائليني ومعيشة عائلية أوكصالون استقبال النساء 
حقق ذلك توي) ء واهلاديالكاشف ( معا النظامنيفيفضل ا استخدام 

 خمفية مع ثريا فلوريسنت إضاءةمن خالل استخدام االجبورات مع 
  .كشافات للإضافة

  .هلا سابقاواوطرق التمديد الكهريب مت تن
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  :املطبخ .٥
) الشاملة واملسلطة ( ضاءةنوعني من اإلإىل حيث أن املطبخ حيتاج 

عامة من الفلوريسنت باللون الطبيعي إضاءة قترح أن يستخدم به أ
 إضاءةلة التجهيز بواموزعة على حميط املطبخ مع تركيز على الى وط

مسلطة وخمفية حتت اخلزائن إضاءة ضا ، ويستخدم البعض طبيعية أي
 .) سطح اخلزائن السفلية(ونتر حتتها اا على الكءالعلوية تسلط إضا

تكون اخلزانات (كما ميكن أن يتم تزويد اخلزانات من الداخل بإضاءة مسلطة كنوع من الديكور 
جيب أن نراعي محاية ضاءة إلذه األنواع من ا) ذات أبواب زجاجية شفافة تظهر ما بداخلها

 كما جيب أن نأخذ يف االعتبار احلرارة .التمديدات من املاء وعزهلا جيدا عن جسم خزائن املطبخ 
  .الناجتة من وحدات اإلضاءة واليت ميكن أن تتسبب بأضرار كبرية

  

  : حجرة الطعام.٦
 للحفاظ طبيعية وبألوان منتشرة بقدر كاٍف أن تكون إضاءايفضل 
 الغرفة بلون وأجزاءلون الطعام دون تغيري وكشف حمتويات على 
بلون طبيعي اإلضاءة  لذا يفضل ذه الغرفة القدر الكايف من كاٍف

  .لة الطعامواومنتشر مع تركيز على ط
  

  : احلمامات.٧
 إضاءة احلمام بشكل عام واليت ينبغي أن .اإلضاءة ن من ا نوعهناك

جيب أن تكون مركزة للمساعدة تكون منتشرة وإضاءة املغسلة اليت 
ية متعامدة تقريبا مع وا ومن املهم أن تكون بز.يف وضوح التفاصيل 

 اجلانبني واألفضل من االجتاهني األعلى أواملرايا إما من األعلى 
  .واجلانبني لتفادي الظالل الناجتة من تعرجات الوجه

  

  : اخلارجيةاإلضاءة .٨
قة وسور السطح وما هو مثبت  احلديأسوار اليت تعلو اإلضاءةوهي 

 كل جزئية إلظهار تكون كافية أن وينبغي ا .خارج املنزل باحلديقة 
 تكون أنمن ممرات وديكورات السطح واحلديقة اخلارجية وجيب 

  .مة للماءوامق
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صي بأن يكون لدى املالك وأسرته تصور عام لإلضاءة املرغوبة ويبلغ ا املصمم قبل البدء أويف اخلتام 
  .خمطط الكهرباء  يف  باحلسبان خذ تلك األفكارأليتم لتصميم با

  

  : شبكة منع الصواعق - ٣
معدين بأعلى نقطة بسطح املنزل ويتفرع منه أشرطة حناسية ) أننت(وتتم من خالل وضع عمود 

سم مكشوفة متر على كل حواف حوائط السطح من األعلى ويتجمع وينزل من نقطة ٢بعرض 
ىل األرض بأحد واجهات املنزل إىل أن يالمس قضيب تفريغ الشحنة املثبت إ) نقطة التجميع(واحدة 

  ).مع مراعاة أن تكون األشرطة مكشوفة وال تدهن بأي دهان (بأرض احلديقة 
 حيث يتم  النحاسية املكشوفةاألشرطةين عن غوهو ي) ولكنه مكلف ماديا( نظام متطور اآلنويوجد 

 نقطة باملبىن ويتصل عرب كيبل بأعلى)  كهرومغناطيسيةأننت بدائرة(تثبيت جهاز ماص للصواعق 
  . باجلدار اخلارجي ومثبت به عداد حيسب عدد الصواعق اليت امتصهادفنهخاص ميكن 

 ني حيث يصعب تنفيذها من قبل الكهربائي. شركة متخصصة أوويفضل لتنفيذها االستعانة مبؤسسة 
  .العاملني بالسوقالعاديني 

 مرت على أن ضرورة بعد أصبح ه ولكن. الصواعق احتياط مبالغ به  شبكة منعأنالبعض جيد 
  .منطقتنا جتارب ذا الشأن
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  :األعمال المیكانیكیة
 الفراغات ووية  التكييف ومتديدااأجهزة  امليكانيكيةاألعمال تشملذا النوع من املشاريع غالبا ما و

 النوافري ونظم تسخني وأجهزةة الري للزراعة ومتديدات وشبك واملصاعد )مثل احلمامات واملطابخ ( ميكانيكيا 
هذا النوع من يف  ولكن يندر استخدامها ا ميكانيكيا تتطلب تصميمعمالاألمن  العديد هناك و. املركزية املياه

  :األساسية  ستقتصر دراستنا على األعمال امليكانيكيةولذااملباين 
  : التكييفأعمال .١

 بالشكل الذي يشعرنا نامألجسارارة داخل املنزل مالئمة احلدرجة  جعل يقصد بالتكييف امليكانيكي
 التكييف أصبح تسخني اهلواء داخل املنزل ، كما أو تقوم بتربيد أجهزة وحيدث ذلك من خالل .بالراحة 

  .أيضاامليكانيكي بوقتنا احلاضر يساعدنا على تنقية اهلواء من الغبار والروائح الكريهة والبكتريا 
   اختيار جهاز التكييف املناسب للحجرة من حيث القوة والنوع؟ عن كيفية مناد الكثريوا سؤال يرهناكو
  : التكييفأجهزةاستطاعة / ١- ١

 يف االعتبار عدة األخذ تسخني فراغ معني جيب أو استطاعة جهاز التكييف الالزم لتربيد أولتحديد قوة 
  : وهذه املتغريات هي.متغريات حتكم ذلك االختيار 

  ).باالرتفاعالطول بالعرض ( حجم الفراغ + 
  ومستخدميوإضاءة أجهزة من الناتجالداخلي  لتحديد مقدار االنبعاث احلراري .استخدام الفراغ + 

  . الضيوفأو املنزل أصحابالفراغ من 
 ويقصد بدراسة معامل االنتقال . الفراغ وأرضيةدراسة معامل االنتقال احلراري للحوائط والسقف + 

من اخلارج ومعدل ) وأرضيات وأسطحللحائط وما به من شبابيك (راري مقدار احلرارة املالمسة احل
،  Conductionانتقال بشكل موجات حرارية ناجتة (  داخل الفراغ من خالل عمليتني إىلنفاذيتها 

   )Radiation ناجتة عن أشعةوانتقال بشكل 
 وبعض . التكييف الالزمة للفراغ أجهزة حتديد قوة وبناء على حتليل ودراسة املتغريات السابقة ميكن

 Hap 2.40, Block) منها علي سبيل املثال اآليل التكييف لديها برامج على احلاسب أجهزةشركات بيع 

load)إن( املقدمني على بناء بيت العمر نصحأ واليت تستطيع حساب ذلك بشكل دقيق وسريع جدا ، و 
 التكييف مع أنظمة هذه الشركات لشراء إىلباللجوء )  كاملة ودقيقةاألساسيةمل تكن خمططات التكييف 

  . وغالبا ما تكون هذه الدراسة جمانا إذا مت شراء األجهزة من قبلهم .الطلب منهم دراسة القدرة الالزمة 
  

 استطاعة جهاز التكييف الالزم لغرفة أو ولكنها بسيطة وتساعدنا يف حساب قوة ةغري دقيق طريقة هناكو
 حيث . السطح الفاصل عن خارج املنزل أو على حتديد عدد احلوائط ةلطريقا وتعتمد هذه . باملنزل ما



 

93 

 
ك  وبناء المسكنالالمرشد المتكتاب  محمد حلواني. م: اعداد    

 ومثال . حائط يفصل احلجرة عن الفضاء اخلارجي أو لكل سطح ١٠٠يتم الضرب بعدد يزيد مبقدار 
  : التايلاجلدوللذلك انظر 

  

  ربمعامل الض   السطح املعرض للفضاء اخلارجيأوعدد احلوائط   رقم
  ٧٥٠   ولھا حائط واحد یشرف على الخارجاألرضيحجرة بالطابق   ١
  ٨٥٠  شرفان على الخارج یحائطان  ولھا األرضيحجرة بالطابق   ٢
  ٨٥٠  ولھا حائط واحد یشرف على الخارج) فوقھا السطح (لواألحجرة بالطابق   ٣
  ٩٥٠   على الخارجانشرفی ولھا حائطان ) فوقھا السطح (لواألحجرة بالطابق   ٤
 ملعامل الضرب ، وإذا ١٠٠ إضافة فأي حجرة ا حائط جنويب يتم .ويب والغريبن استثناء باحلائط اجلهناكو

 ١٠٠-٥٠ مقدار إضافة الشمس بعد الزوال يتم ألشعة لفترة طويلة ا ومكشوفاغربيكان جدار الغرفة 
 أور واب ظالل مبىن جم تقل بسبأن الشمس اليت ميكن ألشعة تعرضهحسب طول فترة (ملعامل الضرب 

  ).شجرة 
-٢,٨٠ كان ارتفاع السقف حبدود طابق واحد إذا .طول بعرض فقط( حيدد مقاس احلجرة البدءيف 

 ، نضرب ا مربعا متر٢٤ متر فتكون مساحتها ٤ متر وعرضها ٦ غرفة طوهلا أا ولنفرض،  )م٣,٣٠
 وهلا حائط األرضيحجرة بالطابق  (لوألا من النوع أااملساحة مبعامل الضرب اخلاص بالغرفة ، ونفرض 

  ١٨٠٠٠= ٧٥٠×٢٤ : اواحلائط ليس جنوبي) واحد يشرف على اخلارج
  وحدة١٥= ١٢٠٠ ÷ ١٨٠٠٠ : ١٢٠٠نقسم الناتج السابق على 

السعودية وبأجهزة يف  وحنن .وحدة١٥ استطاعة قدرها أووبالتايل يكون جهاز التكييف الالزم للغرفة بقوة 
 ١٦ وهنا عند اختيار مكيف .وحدة ٢٤ -  ٢٠ - ١٨ -  ١٦اك ينتشر لدينا مقاساتالتكييف نوع الشب

  .وحدة سيكون كافيا هلذه احلجرة
 وهذا وهلا حائط واحد يشرف على اخلارج) فوقها السطح (لوألاجرة بالطابق  آخر حلونأخذ مثاال

 احلائط أنوحيث  ٨٥٠ معامل ضرب هذه احلجرة هو الثالث باجلدول السابق وقدرة .احلائط جنويب 
 الغرفة مقاساا مثل السابقة أن وباعتبار، ٩٥٠ ملعامل الضرب فيصبح معامل الضرب ١٠٠جنويب سنضيف 

  ٢٢٨٠٠= ٩٥٠×٢٤: متر مربع ٢٤وتكون مساحتها 
 وحدة سيكون كافيا ٢٠ وهنا عند اختيار مكيف . وحدة ١٩ = ١٢٠٠ ÷ ٢٢٨٠٠ : ١٢٠٠وبالقسمة على 

  .هلذه احلجرة
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  : التكييفأنظمة أنواع/ ٢,١
  : هي. بالتكييف أنظمةذا النوع من املباين ميكن استخدام ثالثة 

  :   ypeTWindow)الوحدة املدجمة(نظام وحدات الشباك / أ
 وهو اجلهاز الشائع .وهي وحدات التكييف املدمج بداخلها ماطور التربيد ومروحة الضخ

يكون كامل جسم اجلهاز خارج احلجرة وال يظهر  والذي يثبت بفتحة جبدار احلجرة واستخدامه
 من حيث الشركة املصنعة واالستطاعة األنواع ويوجد منه العديد من .منه بالداخل سوى وجهه 

 ويعتمد اختيارنا الصائب على االختيار األفضل من هذه . القوة ومكان خروج اهلواء البارد أو
  : على ما يلي األنواع

  .لوب كما وضحت بالفقرة السابقةتقدير قوة اجلهاز املط+ 
 وكيل تسويق جهاز التكييف من حيث سعر اجلهاز مقارنة كفاءةمسعة الشركة املصنعة ومقدار + 

مبثيله بالشركات األخرى ، توفر قطع الغيار بسعر مناسب ، الصيانة اجليدة بالسعر والوقت 
  . وماذا تشمل.املناسب ، وفترة الضمان 

 .اسبته للمكان والديكور من حيث موقع فتحة خروج اهلواء البارد شكل واجهة اجلهاز ومن+ 
فمثال لو كان اجلهاز سيثبت بركن احلائط األمين فيفضل استخدام جهاز تكون فتحة خروج 

ر مما يساعد أكثر على انتشار اهلواء البارد وااحلائط ااهلواء البارد جبهته اليسار ليبتعد عن 
  .اجهة اجلهاز بشكل ولون مجيل ويتناسب مع ألوان وديكور احلجرةباحلجرة ، إضافة الختيار و

  .اإلمكان ذات الصوت املنخفض قدر األجهزة حنرص على اختيار وأخريا+ 
  

استهالك ( وبتكلفة التشغيل بسعره اقتصادا أكثركونه ب التكييف أنظمةيتميز هذا النوع من 
 بالفراغات اليت ليس استخدامه وصعوبة ات بالواجهسوء املظهر عيوبه، ومن ) الكهرباء والصيانة

  .األخرى املرتفع مقارنة باألنظمة وصوته،  منورأوهلا حائط يشرف على اخلارج 
  

  : التكييفأجهزة املهم مراعاا بتثبيت هذا النوع من األمورمن 
 عمل الفتحة املناسبة حلجم اجلهاز مبرحلة البناء ويثبت برواز خشيب على كامل حميط الفتحة+ 

سم للربواز اخلشيب عن ٢ هوهذا الربوز الذي قدر) سم٢٠ كان عرض احلائط إذا(سم ٢٤بعرض 
 اللياسة ال تلتصق أن حيث .تقفيل اللياسة عليها يف يفيد )الداخل واخلارج ( املباين باالجتاهني 

  . املكيف من الداخل إطارباخلشب كما سنستفيد من هذا الربواز لتثبيت 
ليمنع دخول مياه التكثيف الناجتة (تركيب جرم اجلهاز مبيول بسيط للخارج بعد التشطيب يتم +  

 كامل الفراغات بني الربواز اخلشيب وجرم إقفالويتم )  داخل احلجرةإىلمن تشغيل اجلهاز 
 ءخ املادة منها تنفش وتعيبضاجلهاز من خالل فوم يأيت بعلب شبيهه بعلب املبيد احلشري وعند 
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) الفوم( وهذه املادة . الداخل واخلارج لتكون بنفس مستوى اللياسة الفراغ ويتم مسحها من
 مياهمحاية الغرفة من دخول اهلواء احلار من اخلارج والغبار واحلشرات وكذلك يف تساعد 
  .األمطار

يتم عمل قواعد من الصاج حتت كل جهاز من اخلارج تكون جممعة ملياه تكثيف اجلهاز ويتم + 
إىل ماسورة أخرى متتد رأسيا  PVCة الصاج مباسورة أفقية من وصل فتحة تصريف القاعد

وتنزل إىل أن تصب ببالعة خاصة ) ويفضل أن تكون مدفونة باجلدار ( ومثبته باجلدار اخلارجي 
 أن توصل بأحواض الزراعة لالستفادة أو غرفة تفتيش قربأبأرضية احلديقة تصرف مياهها إىل 
  .يقةمنها بالري وعدم اتساخ تبليط احلد

  

  ): Split Unit املفصلٍةحدات نظام الو/ ب
على (وهو نظام يفصل بني جهاز التربيد ومروحة الضخ حيث تثبت وحدة التربيد خارج املنزل 

 تنقل اهلواء بأنابيب االربط بينهموتثبت مروحة الضخ داخل احلجرة ويتم )  الواجهاتأوالسطح 
  . مروحة الضخإىلالبارد من جهاز التربيد 

شكال وأماكن أز هذا النظام بكفاءة أعلى قليال من نظام الشباك من حيث اهلدوء وتعدد يتمي
تثبيت الوحدات الداخلية اليت تساعد أكثر بديكور احلجرة كما ميكن تثبيته بأي حجرة حىت وإن مل 

 ولكنه أغلى قليال بالسعر وتكلفة التشغيل عن . منور أويكن هلا حائط يشرف على اخلارج 
  .لشباكوحدات ا

  :يد ما يليدلالستعانة ذا النظام جيب حت
  .تقدير قوة اجلهاز املطلوب كما وضحت سابقا+ 
 وكيل تسويق جهاز التكييف من حيث سعر اجلهاز مقارنة كفاءةمسعة الشركة املصنعة ومقدار + 

 مبثيله بالشركات األخرى ، توفر قطع الغيار بسعر مناسب ، الصيانة اجليدة بالسعر والوقت
  . وماذا تشمل.املناسب ، وفترة الضمان 

  . للمكان والديكورومناسبتهشكل ولون ومكان تثبيت اجلهاز الداخلي + 
 أيضا تساعد أنواع هناك و. ذات الصوت املنخفض أكثر األجهزة حنرص على اختيار وأخريا+ 

  . والبكترياالكريهةعلى تنقية اهلواء من الغبار والروائح 
  

  : التكييفأجهزةراعاا بتثبيت هذا النوع من  املهم ماألمورمن 
عمل التمديدات الالزمة لوصل وحدة التربيد اخلارجية بالوحدة الداخلية قبل صب خرسانة + 

   .األسقف
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قرب بالعة داخل املنزل واليت أ إىل التكثيف من الوحدات الداخلية مياهعمل متديدات صرف + 
 يتم حتديد مكان تثبيت اجلهاز على احلائط بكل أنملهم تتم قبل مرحلة اللياسة والتبليط ، ومن ا

 الوحدات اليت تثبت يف حالة و. فتحات التمديدات والصرف خلف اجلهاز متاما إخفاءدقة ليتم 
 تكون املسافة بني مركز فتحات أن استمرارية كورنيشة اجلبس جيب يف حالةبسقف الغرفة و

  .قطع كورنيشة اجلبسيف ال تتسبب سم حىت ٣٥,٤٠التمديدات والصرف وسقف احلجرة 
 وتكون معاكسة هلا باجتاه . الصرفمواسري وحدات التربيد اخلارجية عن فتحات وية بعادإ+ 

 داخل إىل وحدات التكييف وبالتايل تصل إىلالريح لتجنب وصول الروائح املنبعثة من املواسري 
  .املنزل من خالل الوحدات الداخلية

 األقلسم على ١٠حدات اخلارجية ترفعها عن منسوب البالط مبقدار عمل قواعد لتثبيت الو+ 
 يترك إن والغسيل ويتم عزل هذه القواعد مع عزل السطح وميكن األمطارحلمايتها من مياه 
 ويف حالة تثبيت الرباغي . للعوامل اجلويةاموا يكون مقنأعزل بشرط دون اجلزء البارز منها 
  . بعازل سائل ومعاجلته جيدا التمزيقيتم دهان مكان ف العزل قيؤدي إىل متزيلتركيب اجلهاز مما 

التقفيل والعزل جيدا حول متديدات الوحدات اخلارجية واملارة من خالل بالطة السطح + 
  .  اخلرسانية

 وهي جلدة متنع وصول الصوت .يتم تثبيت الوحدات اخلارجية بالقاعدة باستخدام مانع اهتزاز + 
 تكون من نوعية جيدة تتحمل العوامل أن وجيب . قاعدة اجلهاز إىلهاز الناجم عن اهتزاز اجل

  .اجلوية
  

  :أنظمة التكييف املركزية / ج
   :أجزاء إىل بتقطيعه أو على تكييف املنزل بشكل كامل يعتمدان ناآخرن ا نظامهناك
ددة باملنزل  حمأجنحه خيدم أننظام جيمع بني نظام الوحدات املنفصلة ونظام املركزي وميكنه : لواأل

 بالسطح واآلخر احدمهأ ويتكون من جهازين .خل إ....مثل جناح غرف النوم وجناح الضيوف 
 دكتات من املعدن يتم بواسطة املطبخ وخيرج منه اهلواء البارد أويوضع بسقف احد احلمامات 

حلجرات  تصل لفتحة خروج اهلواء البارد بكافة اأن إىلعزهلا حراريا بتغليفها بالصوف الصخري 
 بسقفهمته للفراغ الذي سيثبت ءاليت خيدمها ، ذا النظام جيب مراعاة حجم اجلهاز ومدى مال

 ارتفاعه يكون أن أوكرب من حجم احلمام أ له ةالالزم مع التوصيالت حجمه يكون أنحيث ميكن 
سم فوق اجلهاز ٥ لفراغ قدرة األقل على ال يتناسب وارتفاع سقف احلمام حيث أننا حنتاج

سم لتثبيت السقف املستعار ١٠ األقل اجلهاز على أسفلتستخدم لتثبيت اجلهاز بالسقف وحنتاج 
 وللتأكد من عدم تعارض منسوب ارتفاع السقف اجلبسي املستعار حتت اجلهاز . اجلهاز أسفل
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 الباب وكورنيشة اجلبس علينا حتديد املسافة بني سقف فتحة الباب وسقف احلمام وطرح وإطار
)  البابوإطارسم فاصل بني الكورنيشة ٢٠+سم كورنيشة جبس١٥+  البابإلطارسم ١٠(سم ٤٥

 الرغبة يف حالةوتكون املسافة املتبقية هي املتاحة للجهاز مع السقف اجلبسي وفراغ التثبيت ، و
 السقف اخلرساين وأسفل األرض ال تقل املسافة بني سطح خرسانة أنباستخدام هذا النظام جيب 

  : وحنن حنتاج هلذا االرتفاع بسبب االحتياجات التالية.متر ٣,٣٠بالطابق عن 
  . احلجرةأرضيةسم تشطيب ١٠

  .واإلطارسم ارتفاع الباب ٢١٠
  . البابوإطارسم فاصل بني الكورنيشة ٢٠
  .سم كورنيشة جبسية١٥
  .سم سقف جبسي مستعار١٠
  .سم جهاز التكييف مع فراغ التثبيت٦٥

كييف ومسارات اهلواء الراجع للجهاز مبرحلة املباين ليتم عمل كما يلزم حتديد مسارات دكتات الت
  . اخلشبية ا قبل اللياسةاإلطاراتالفتحات الالزمة هلا وتثبيت 

لتحديد ارتفاع الطابق الالزم ) مرحلة التصميم(لذا من املهم حتديد نوع اجلهاز من مرحلة مبكرة 
  . فتحاا باحلوائطوأماكنت  التكييف وحتديد مسارات الدكتاأنظمةهلذا النوع من 

 شبيها بالنظام هنظام مركزي شامل يقوم بتكييف كامل املبىن بوقت واحد وطريقة عمل: والثاين
  .السابق
 ويتطلب تنفيذها من حيث السعر وتكلفة التشغيل ، ا تكلفة من سابقاأكثرن ان النظاماوهذ

  .ةوجود رسومات تفصيلية ومواصفات دقيق
 )٥( التكييف املركزيمراحل تركيب نظام 

  :مرحلة التصميم .١
التكييف   يتم البدء يف تصميمتكييفهللمشروع املراد  بعد االنتهاء من التصميم املعماري واإلنشائي

مراحل التصميم هي حساب األمحال احلرارية للمشروع  هم مرحلة منأل مرحلة وأووتكون 
 ,Hap 2.40) منها علي سبيل املثالوبرامج الكمبيوتر  استخدامبويفضل حساب تلك األمحال 

Block load)  املطلوبة للمبيناألجهزةاألمحال احلرارية يتم حتديد حجم  وبعد أن يتم حساب .  
 يتم البدء يف  املطلوبة للمبىناألجهزةاألمحال احلرارية وحتديد حجم  وعند االنتهاء من حساب

 املساحة املراد تربيدها  كميةىي علحيث يعتمد حجم تلك اار ( Duct) اهلواء تصميم جماري
   ويالحظ وجود مباين تعاين من مشكلة ،التأكد من تصميم جماري اهلواء بالشكل املناسب وجيب

  
 . مشرف بمنتدى ملتقى المھندسین .المھندس الكویتي) ٥(
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 وكذلك سوء يف توزيع التربيد حيث جتد اختالفا يف ( Duct) صوت مرتفع يف جماري اهلواء 
اهلواء يف  وء التصميم وعدم توزيعدرجات احلرارة يف املبين الواحد ويرجع السبب يف ذلك إىل س

اريا (Duct ) بالشكل املناسب.  
ى كمخططات جيب مطابقتها مع املخططات األخر وبعد االنتهاء من تصميم خمططات التكييف

 . صورةأحسناملخططات وحىت يتم إجناز املشروع يف   عدم تعارض هذهناملدين والكهرباء لضما
 

  :مرحلة التنفيذ .٢
  :ماد املواد مرحلة اعت.أ
 يف مراحل التنفيذ هي مرحلة اعتماد املواد فيجب معرفة مواصفات املواد ةخطو همأل وأو

ن أسعار هذه الشركات يف التركيبات قبل االتفاق مع أي شركة لتنفيذ التركيبات أل املستخدمة
 ييف لشركات التكا مواصفات هذه املواد فكثريا ما جند إعالنات تكون رخيصة نسبيىعل تعتمد

 ةرخيص  املواد وبالتايل جند أن أسعارهاإأسومن دها جن مواصفات املواد عنولكن عند السؤال 
رخيصة نسبيا   ويعتقد كثري من الناس عند تنفيذ أعمال التكييف مبواد ،نسبيا مقارنة مع السوق

اف بصرف أضع  الطريقة سوف يقومون ذهم املال ولكنهم جيهلون أ بعض يقومون بتوفريأم
للصرف احلاد للكهرباء  املبالغ اليت مت توفريها عن طريق الصيانة املستمرة للتكييف وكذلك نتيجة

كرب من أوبالتايل مببالغ  تكييف باستخدام مواصفات عاليةنظام  لو مت تركيب ه أنقد ثبتو
 سيوفر أعمال املشروع ألنه ل هو صاحبواستخدام املواصفات العادية سيكون املستفيد األ

   .(Operating Cost) التشغيليةلصيانة والكلفة ا
  : التكييفأعمال يف املستخدمةسنتطرق ملواصفات بعض املواد فيما يلي و

العازل الداخلي والعازل (أنواع من العوازل املستخدمة يف أعمال التكييف  ٣  هناك:العوازل+ 
غطية الدكت يف األماكن فيجب أن يكون العازل الداخلي املستخدم لت). وعازل الصوت اخلارجي

  كجم ويكون العازل اخلارجي٢٤ أنش وبكثافة ١املكيفة وغري املعرضة للشمس بسماكة  غري
  كجم ويكون عازل٤٨ أنش وبكثافة ٢املستخدم يف تغطية املناطق املعرضة للشمس بسماكة 

ن  ميتد موهذا العازل كجم ٢٤ أنش وبكثافة ١الصوت املستخدم يف داخل الدكت بسماكة 
  . متر٦  إىل٣التكييف إىل داخل املبين مبسافة  ماكينة

 نوع هو أفضل كنولكثرية تستخدم يف صناعة جماري اهلواء  هناك مواد( Duct) : جماري اهلواء+ 
  .الياباين النيبون استيل

اهلواء هو وجود  ما جيب احلرص عليه يف موزعات  ( Grill Diffusers ):موزعات اهلواء+ 
  .تاح للتحكم يف كمية اهلواءالدابر وهو مف
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 والداخلة يف املبين املكينةتغطية األجزاء اخلارجة من به سيتم الذي   وهو املعدن :قالكالدين+ 
  .مل م٦ .- ٤.بسمك  ويستحسن أن يكون

جماري اهلواء كما هي مصممة  التأكد من جودة نوعية صناديق اخلشب املستخدمة بفتحات
 .باملخطط

 يتم وضع هذا  حيثاملاكينة والدكت الداخل للمبىن ماش املستخدم بنيالتأكد من نوعية الق
  .بني املاكينة والدكت لقماش ليقلل من انتقال االهتزازاتا

  : مرحلة التركيبات.ب
تصنيع جماري اهلواء طبقا لألبعاد املوجودة باملخططات التنفيذية  بعد أن يتم االنتهاء من .١

يتم ) احلريق ، الصحي ، الكهرباء ، واملعماري ، إلنشائي ا( األعمال األخرى  وبالتنسيق مع
. باملخططات صناديق اإلطارات اخلشبية بعد دهنها مبادة عازلة للرطوبة يف األماكن احملددة تثبيت

بتركيب وفك  وجيب أن تكون اإلطارات اخلشبية من خشب جيد ونظيف ومن النوع الذي يسمح
اخلرسانة يكون  من صب اخلرسانة املسلحة وبعد فك خشبوعند االنتهاء  ، ةبسهولالرباغي به 

  .( Duct ) املشروع جاهزاً لتركيب جماري اهلواء
 محاالت مصنوعة من زوايا حديدية مدهونة مبادة ىالقطع املصنعة اري اهلواء عل يتم تعليق .٢

  . فيها السماكة والنوعية واملسافات البينية بني احلماالتىللصدأ ويراع مانعة
 ىربط بينهما عن طريق رابط وتسمالالت يتم ا احلمىاالنتهاء من حتميل جماري اهلواء عل بعد .٣

  :وهناك طريقتني يف للجمع مها. الطريقة بعملية اجلمع هذه
  (POCKET JOINT).جوينت طريقة البوكت +
   .(U S JOINT) طريقة اليو اس +

 ة كبريايف عملية مجع جماري اهلواء أحجامإذا كانت األحجام املستخدمة  ىلووتستخدم الطريقة األ
  .الثانية إذا كانت األحجام املستخدمة صغرية والطريقة

 ى قطع الصاج مع بعضها بوضع معجون حديد علإحكاماهلواء يتم  بعد االنتهاء من مجع جماري .٤
  .لكي ال يكون هناك تسرب للهواء من جماري اهلواء  الربط بني العلبأماكن

املراحل السابقة يتم وضع العازل احلراري حول جماري اهلواء وذلك  هاء من مجيعوبعد االنت .٥
 مث يلف العازل احلراري حول جماري اهلواء ويتم وضع ةالصقاهلواء مبادة  بتثبيته بدهان جماري

 يف أركان جماري اهلواء فوق العازل احلراري حلمايته عند لفه بالسلك الفن وختتلف زوايا الصاج
  . هذا العازل وكثافته باختالف طبيعة استخدام املبينمساكة
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 تكون الكثافة ثاهلواء اخلارجة من املبين بنوعية خمتلفة من العازل حي جمارييتم تغطية  .٦
 إىل أشعة الشمس لتعرضهمن نوعية العازل املستخدمة يف داخل املبين نظرا  كربأوالسماكة 
  . أنش٢ كجم وبسمك ٤٨كثافة وينصح باستخدام عازل ب. املناخية والظروف

 وبعد ذلك يتم املعلق تترك أماكن ملداخل وخمارج اهلواء بالسقف املعلقالسقف  عند تركيب .٧
مداخل   وتثبت مع فتحاتاملعلقمداخل وخمارج اهلواء باألماكن اليت مت تركها بالسقف  تركيب

تركيب مداخل   يتممستعار سقف ماكن اليت ال يوجد اوبالنسبة لأل. وخمارج اهلواء اري الصاج
 .هلذا الغرض  احلوائط عن طريق تثبيتها باإلطارات اخلشبية املخصصةىوخمارج اهلواء عل

 واملتصلة مباكينة التكييف من املبىن بعد أن يتم االنتهاء من أعمال العازل اري اهلواء اخلارجة .٨
  :للتغطية ناوهناك طريقت. يتم تغطيتها للحماية

  .ة بواسطة األمسنتالتغطي+ 
  .األملنيوم التغطية بواسطة ألواح+ 

ييف تكماكينة ال  األسطح يتم وضع عازل بنيى القواعد علىوعند وضع املاكينات عل .٩
 بالقاعدة وينصح باستخدام ةاملتصل والقاعدة احملمولة عليها ملنع انتقال االهتزازات إىل األرضيات

  . أنش٢عازل بسماكة 
 مباكينة التكييف بواسطة نوعية خاصة من القماش اهلواء اخلارجة من املبىن ريوبعد ربط جما .١٠

 وعدم انتقاهلا إىل جماري اهلواء ويتم تركيب  التكييفاالهتزازات اخلارجة من ماكينة لكي يتم عزل
  .املاكينة  يفأو سواء كان يف جماري اهلواء هيف مكان (FILTER) يقاهلواء الن مرشح
داخل  (DUCT HEATERS) اري اهلواء تركيب السخان الكهربائي للهواءيتم يف بعض جم .١١

  . السطح للتدفئة يف فصل الشتاءىجماري اهلواء عل
 شكل ىيتم توصيل الكهرباء الداخلة إىل ماكينة التكييف بوصالت خاصة تكون عل جيب أن .١٢

 من تصريف املاء اسريموويتم توصيل . لكي ميتص االهتزازات الصادرة مع املاكينة ة مرنماسورة
 .املاسورة  الصرف ملنع انتقال اهتزازات املاكينة إىلوماسورةاملاكينة عن طريق هوز بني املاكينة 

 مفتاح تشغل التكييف  االنتهاء من مجيع أعمال تركيب التكييف يتم تركيب وبعد.١٣
(THERMOSTAT)  ييف هو أن فاعلية التك إن املوضع الصحيح ملنظم احلرارة الذي يزيد من

 ضبط ىويراع (Return Air Diffuser ) يكون بعيداً عن خمارج اهلواء وقريبا من فتحات الراجع
ن يكون أن أمكن وإهواء من املاكينة  بعد مدخلأ الدرجة املطلوبة ويكون عند ىالتكييف عل

   ).مكان النظر( سم عن األرض ١٥٠ ارتفاعه
ويكون فحص التربيد   تشغيلها الختبارات الفحصوأخريا يتم جتهيز ماكينات التكييف بعد .١٤

  . فرباير١٥ل ديسمرب حىت أو  يف الفترة من سبتمرب وفحص التسخني١٥ مايو إىل ٣٠يف الفترة من 
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  :شفط اهلواء أعمال .٢
بعض الفراغات باملنزل مثل احلمامات واملطابخ وغرف الغسيل لعمل شفط ميكانيكي للهواء يف حنتاج 

ح شفط وارة لذا من املهم باألماكن اليت يثبت ا مرواخر يأيت من فراغات املنزل اآء ليتم جتديده وا
باب احلمام تقفل بشبك ال يف مراعاة مصدر تعويض اهلواء املسحوب وباحلمامات مثال نقوم بترك فتحة 

اء املسحوب  وإذا مل تكن الفراغات اليت يعوض منها اهلو. فتح الشباك أو لداخل احلمام ةيسمح بالرؤي
 . وهذا الصفري رمبا يكون مزعجا ألصحاب املنزلء للهوااكافية حلجم اهلواء املسحوب سنسمع صفري

  :ويتم ذلك الشفط من خالل طريقتني
ر داخل واحد املنأ إىل أوح شفط تثبت بنفس الفراغ باحلائط اخلارجي واالشفط من خالل مر/ ١- ٢

 ومن هذه . بتجديدها كافية حلجم اهلواء املرغوب  تكون قدرأنح واهذه املروجيب يف  .املنزل
 أيضا ومنها املخفي فوق سقف مستعار وهو .ح ما هو ظاهر باحلائط من داخل الفراغ وااملر

مروحة تسحب اهلواء من الفراغ احملصور بني السقف املستعار والسقف اخلرساين ويكون 
 الفراغ بني السقف إىلخول اهلواء بالسقف املستعار فتحة ا غطاء شبكي يتم من خالهلا د

 بسبب اخنفاض الضغط به والناتج عن شفط املروحة للهواء املوجود  األصلياملستعار والسقف
  ) .جمرى هواء معدين( ويقوم البعض بوصل املروحة بفتحة السقف املستعار بدكت .به 

ح املبىن وتنزل من ح شفط مثبتة على سطواشفط اهلواء من خالل دكتات معدنية تنتهي مبر/ ٢- ٢
  . املستعارة باحلمامات واملطابخ وغرف الغسيلباألسقف تتصل بفتحات أن إىلر واخالل من

) شيمين (زالبوتاجا توضع مروحة الشفط فوق أن حيث ميكن .باملطابخ قد خيتلف النظام قليال / ٣- ٢
جدار املطبخ  (هةالواج إىل يصل أن إىل واسع قليال أنبوب أوومن مث تتصل هذه املروحة بدكت 

 وميكن وضع صفاية عن فتحة خروج اهلواء بالواجهة متنع من . اخلارج إىلوينفذ ) اخلارجي
 ولكن هذا النظام قد يشوه الواجهة بالواجهة وحتسن من مظهر الفتحة إليهادخول احلشرات 

تصل  تأن والطريقة الثانية .غري لون الواجهة حول فتحة الشفاطبعد فترة من الزمن بسبب ت
 للروائح ة بفتحه جممعزالبوتاجا ىعلأ يزود أن باملطابخ وأفضل . السطح إىلمباشرة بدكت 

 دكت جممع يتجه إىل بالسقف املستعار بوسط املطبخ يتصالن بدكتات أخرىوعمل فتحة شفط 
  . مروحة شفط بالسطحإىل

  

  :املصاعد أعمال .٣
 تراعى أن ومن املهم . حىت رفاهية أوجز  عاأوحيتاج البعض لعمل مصعد باملنزل بسبب وجود مريض 

  :ذلكيف عند الرغبة  األموربعض 
  .التصميم املعماري يف البدءاختيار الشركة املصنعة واملوديل والسعة وطريقة التثبيت قبل + 
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  . وامليكانيكيواإلنشائي باشتراطات الشركة املصنعة لعمل التصميم املعماري األخذيتم + 
حفرة وبيت وغرفة املصعد العلوية مراعاة العمق واملقاسات واملواصفات احملددة من  تنفيذيف من املهم + 

  .املصنعةقبل الشركة 
  . وعمل العزل املائي املناسباألسقفمن املهم مراعاة حفرة بيت املصعد عند عمل القواعد وصبات + 

  

  :متديدات ري احلديقة أعمال .٤
 نظام أفضل وأكثر هناك ولكن . يدويا بواسطة خرطوم املياه مبثل هذا النوع من املباين يتم ري احلديقة

 مدفونة بعمق PVC وهو نظام يعتمد على متديد مواسري .اقتصادية يف استهالك املياه وهو نظام التقطري 
 أكثر حسب عرض حوض الزراعة أو مسارين أوومتر على طول حوض الزراعة مبسار ) سم١٠(بسيط 

 خروج املاء حتت كل شتلة وتقوم حببس املاء توتتصل بصماماف الشتالت واألشجار به صفوو
  .وخروجه بشكل نقط بسيطة يضبط الصمام على مقدارها 

 ميكن وصل رشاشات مياه مبواسري التزويد باملياه املدفونة ويتم يلةجالنولري املساحات الواسعة مثل 
  .ية الرشواالتحكم مبدى تغطيتها ملساحة الري من خالل قوة الضخ ومكاا وز
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   :أعمال اللیاسة 
وتبلغ مساكتها املباين من الداخل واخلارج و  اخلرساناتأعمال اخلرسانة اليت تغطي  الطبقة منيقصد باللياسة تلك

 أي سوء بتنفيذها أن حيث . على حسن تنفيذ هذه املرحلة ىلواأل وتعتمد فخامة املنزل بالدرجة .سم٢,٢,٥
  . املنزلأو الفراغ بتشويه خارج املنزل مما قد يتسبب أو داخل هؤإخفا ال ميكنسيتسبب بعيب ظاهر 

جتهيز احلوائط واخلرسانات ، الطرطشة ، البطانة (  متر بأربع مراحل هي أن اللياسة بالشكل السليم جيب ذفينولت
  :وفيما يلي تفصيل كل مرحلة)  الطبقة اخلارجيةأو، الظهار 

  : جتهيز احلوائط واخلرسانات.١
 أو من اخلشب ألواح اخلرسانات مثل أو أي جسم بارز يلتصق باملباين إزالةويقصد ا : افة النظ/ ١- ١

 أي خرسانات بارزة وإزالة حديد بارزة ، أسياخ أوبلكاش ما زالت ملتصقة باخلرسانات ، األ
  . خبلطة تثبيت املباينأوسم سواء باخلرسانات ١بشكل يزيد عن 

لناعمة جيب تنقريها جلعل السطح أكثر ببعض اخلرسانات ا: التنقري / ٢- ١
 ا ، وحتدث اخلرسانات الناعمة قخشونة للسماح للياسة بااللتصا

بنجارة صب خرسانة ) الكونتر(بسبب استخدام ألواح البلي وود 
 ومن املهم أن نراعي عدم استخدام ألواح البلي وود بصب .األعمدة والكمرات واألسقف 
  .ها الحقا لكي ال تزيد علينا تكلفة التنقرياخلرسانات اليت سنقوم بلياست

ويقصد بالتعشيش تلك الفراغات اليت تظهر باخلرسانات املسلحة باألعمدة : معاجلة التعشيش / ٣- ١
 وتتم معاجلتها على .) بعد أن جتف اخلرسانة(واألسقف والكمرات واليت تظهر بعد فك جنارا 

من شركة فوسام عاجلة احلديد بدهانه مبادة خاصة  فلو كان احلديد ظاهراً تتم م.حسب احلالة 
 ويلي ذلك دهان مادة الصقة للخرسانة من شركة فوسام وعلى كامل مساحة التعشيش .حلمايته

 أما إن كان التعشيش مل .وتليها تعبئة مكان التعشيش خبلطة إمسنتية خاص من شركة فوسام أيضا 
 .رد خلطة االمسنت اخلاصة وكالمها من فوسام يصل للحديد فيتم دهان املادة الالصقة يليها ف

 عدة شركات متخصصة مبواد املعاجلة ولكنين هنا أرشح شركة فوسام ألنين سبق وأن هناك
  . جيدةا وكانت منتجااتعاملت معه

ويقصد به تثبيت شبك معدين بني أي فاصل : تدعيم الفواصل واألركان / ٤- ١
 حدوث مةوام نقاط االتصال ومقلتدعي(يوجد بني اخلرسانات واملباين 

ا
ل
ش
ر
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 احلائط الرأسية واألفقية يةوازلضبط (، وكذلك وضع الزوايا املعدنية بالزوايا ) وخ مستقبالشر
  ).وزيادة قوة حتملها للصدمات مستقبال ومنع حدوث الشروخ ا

  
  
  

        
  
  
  :الطرطشة .٢

تبدأ مرحلة الطرطشة بعد االنتهاء من مرحلة 
ئدا تكمن خبلق رابط بني طبقة البطانة  وفا.التجهيز

 قااللتصاتم لياستها لدعم قوة ي اليت سواألسطح
  .ابينه

سم باستخدام خلطة ٠,٥وتتم الطرطشة بسماكة 
 امسنت ، ١:  خشنة مبقدارةورملمكونة من امسنت 

 وبعد تنفيذها . رمل خشن ، وماء عذب ٣ومقدار 
 نضع طبقة البطانة أن وبعد ذلك ميكن . باملاء أيام ةترش لثالث

  .عليها
  :البطانة .٣

  :تار و بعمل البطانة يتم عمل البقج واألالبدءقبل 
 لياستههي عنصر بارز تعمل بأركان احلائط املراد : البقج 

باجلبس  ( وتفيد بوزن استقامة اللياسة وتنفذ بطريقتني 
 أو يثبت بقمتها قطعة من املوزاييك إمسنتية خبلطة أو .

بقج اجلبس املعجون تنفذ بأبعاد و) ) سم٢×٢(اخلردة 
 كان وإذاركان احلائط ، أسم ب١,٥سم ومساكة ٨×٥

 ونبدأ بالبقج رامت أ٣ يتم عملها كل احلائط طويال
السفلية ويتم الوزن بني البقج بواسطة ميزان املاء 
للتأكد من استقامة احلائط ويتم وضع امليزان بالشكل 

  . والرأسياألفقي
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 بروز وبسماكة أو البقج دون وجود ألي ميول أسطحيتم تنفيذها بشد اخليط بشكل يالمس  : تارواأل

  .سم ، ويفضل حتديد مسارات اخليط بعمل دليل من اخللطة ١,٥
  .تار بواسطة اخللطةول تاليا كيفية حتديد األواوسأتن
 البطانة وهي كما ةمون باخللطة باستخدام نفس تارواأل ذتنفييتم 
   :يلي
 ويكون شكلها كما هو بالصور .رمل، وماء ٦ .جري ٣ .امسنت ١

  .على يسارك
  

 ويكون تارواأل الفراغ بني ء وهي اخللطة اليت تعيب.وأخريا نأيت للبطانة 
 اإلمسنتيةل وا وسأتن. جبسية أو إمسنتية تكون أن إما وهي .تار و مع األاالجتاهات بكل اسطحها مستوي

   :منها وهي بالنسب التالية
  .رمل، وماء عذب٦ .جري ٣ .امسنت ١

  فرشاملليس ليستطيع اإلمسنتية ةملونا ةلدون على ةساعدتكمن فائدة اجلري خبلطة البطانة والظهار بامل
  الطبقة بيسر وكذلك ملنع التشريخ الذي حيدث نتيجة للشكوتسوية
  .السريع

البطانة   منأقسى تكون أنالن الطرطشة يفضل وال نستخدم اجلري بالطرطشة 
  .والظهار

لنزيد من قوة  ملم٣بعمق متوسط ا تار يتم ختشينها وعمل شروخ متعرجة و تنفيذ البطانة بني األوأثناء 
  . األخريةالتصاقها بطبقة الظهار 

  .ةالرطوب حسب درجة احلرارة ومعدل أيام ٣,٥بعد تنفيذ طبقة البطانة ترش باملاء العذب لفترة 
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  :بقة اخلارجية الطأو .الظهار  .٤
 .تار وسم ويتم تنفيذها فوق البطانة واأل٠,٥ بسماكة ولكنهي خلطة خرسانية بنفس مقادير البطانة 

 باحلمامات واملطابخ واليت سريكب عليها سرياميك فال يتم أما .ويراعى بسطحها التنعيم قدر املستطاع 
  .عليها بواسطة الغراء بالبطانة وتثبيت السرياميك االكتفاءتنفيذ هذه املرحلة ويتم 

  .أيام ٣بعد تنفيذ طبقة الظهار ترش باملاء العذب لفترة 
  

- ١,٥ تكون مساكة اللياسة أن بشرط اوقد يكون ذلك ممكن .يلجأ الكثري لالستغناء عن طبقة البطانة باللياسة 
ن تتم أ و. ا معهن تتم كل اللياسات متماشيةأ وواألسقف للحوائط تاروواألسم على أن يتم العمل بالبقج ٢,٥

 حسب أيام ٥- ٣ وفترة رش اللياسة باملاء ذه الطريقة . مبرحلة الدهان البدء تطبيل قبل أومعاجلة أي شروخ 
  .ةالرطوبدرجة احلرارة ومعدل 

 وذه . املمر أووعند وجود عيب تنفيذ باملباين قد يتسبب بزيادة طبقة اللياسة بسبب الرغبة يف تربيع الغرفة 
 لتجف األقل على ا واحداسم وتترك يوم٢,٣بعمل بطانة على طبقات كل طبقة يف حدود م اللياسة احلالة تت

  .قبل وضع الطبقة التالية
  

   اللياسة؟أعمال كيف يتم استالم .٥
  :استالم مرحلة التأسيس / ١- ٥

 أسياخو مسامري أو النايلون أوبلكاش األ اخلرسانات من أي شوائب ا مثل قطع تنظيف التأكد من .أ
 العمود الذي سيليس ، أو احلائط بأسفل أي خملفات وإزالة الغرفة أرضية تنظيفبارزة وكذلك 

سم سواء من ١ من أكثرومعاجلة تعشيش اخلرسانات وكذلك تكسري اخلرسانات البارزة 
 الكهربائية األعمال تثبيت املباين ، وتعبئة كل فجوات متديد ةمون أواخلرسانات املسلحة 

  .اخلرسانة بشكل جيد بنفس منسوب سطح املباينوالصحية ب
على كل مناطق االتصال بني أي خرسانة ) سم٢٠- ١٥بعرض ( التأكد من فرد وتثبيت الشبك .ب

) سم٢٠-١٥بعرض ( وكذلك فرد وتثبيت شبك . كمرات أو أعمدةمسلحة واملباين سواء كانت 
ك بارزا عن خلطة تعبئة الفجوة  التمديدات الكهربائية والصحية بشكل يكون به الشبأماكنعلى 

 هذه التمديدات ضعيفة بسبب احلركة اليت يسببها أماكن حيث تعترب .سم من كل اجتاه ٥مبقدار 
عات اهلواء داخل املواسري ومبجرد فتح احلنفية نشعر ذا اعند وجود فق(ضغط املاء باملواسري 

د الرغبة بسحب سلك كهربائي وكذلك هو احلال عن) أيضااالهتزاز الذي يؤثر على املواسري 
  . قد يتسبب حبركة قد تؤثر باللياسةريهيوتغ
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 الشبابيك أطرافمثل زوايا ) ية بارزةواز(جيابية بالزوايا اإل التأكد من تثبيت الزوايا املعدنية .ج
لضبط (  احلوائط من الداخل أركانمثل ) زوايا غاطسة( والزوايا السلبية األخرىوالفتحات 

  ). وزيادة قوة حتملها للصدمات مستقبال ومنع حدوث الشروخ اواألفقيةالرأسية ية احلائط واز
بواسطة القدة وميزان ( بكافة حوائط احلجرة مع السقف للتأكد من اتزاا تاروواأل استالم البقج .د

 تكون كل أن( لتأكد من صحة تربيع الغرفة ا وكذلك . واألفقيبالشكل الرأسي ) يةوا والزاملاء
  .يةوا متساملتوازية حوائط الغرفة أطوالوتكون ) درجة٩٠ .ا حوائط احلجرة قائمةزواي

  : التأكد من جودة املواد اليت ستستخدم باللياسة .ـه
 كائنات أو أمحاض أو أمالح يكون املاء نظيفا وعذبا وال حيتوي على أنجيب :   اختبار املاء .١

  :من ذلك يتم اختبار املاء بثالث طرق وللتأكد . مواد دهنية أو زيوت أوعضوية دقيقة 
وبعد ذلك يتم النظر ساعة  شفاف ويترك لفترة بإناء حيث يوضع املاء .من خالل الترسيب  +  
  . الأو كان يوجد أي ترسيب إذا عما اإلناء قاع إىل
  .نقائه شفاف للتأكد من بإناء من خالل وضع كمية .اختبار اللون + 
  .أمحاض أو أمالح أود من عدم وجود رائحة اختبار الشم والتذوق للتأك+ 
تضعف التماسك بني ) التراب الناعم( مادة الطفل أن حيث ) :ءالبطحا( اختبار الرمل .٢

 ويتم التأكد من .% ١٠ نسبة الطفل بالرمل ال تتعدى أن نتأكد من أن جيب .االمسنت والرمل
 بإناءذلك بوضع كمية من الرمل 

دها  عن. ماء نظيف هشفاف بداخل
سيطفو على السطح كمية الطفل 

ر نسبة املوجودة بالرمل ويتم تقدي
 . نسبة حجم الرمل إىلحجمها 
 هي املوردة ء البطحاأنواع وأفضل

  .من منطقة الرياض
 خبصوص املواد املصنعة مثل أما .٣

 فكل املنتجات . جديدة ا تكون موادأناملهم ا فاالمسنت واجلري واجلبس والشبوك املعدنية 
  .خرآوت بسيط بالسعر بني مصنع والسعودية موثوق ا رغم وجود تفا

  :اتنفيذه من أسبوع والذي يتم بعد . ةالنهائياستالم املرحلة / ٢- ٥
ت وا تفأو لطشات أو تكون خالية من  أية احنناءات أنيجب ف اللياسة ألسطح املظهر العام .أ

  . وخلوها كذلك من البقع الدهنية. أسطحهامبستويات 
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 بإمكانيةطالع املهندس املشرف عليها للحكم إن وجدت جيب إو . التأكد من عدم وجود شروخ .ب
  . مبواد خاصة من شركة فوسامأو التنفيذ وإعادة بالتكسري إما ضرورة معاجلتها أوقبوهلا 

 ه ويعرف مكان.وهو فراغ هواء يكون خلف مكان معني باللياسة (  التأكد من عدم وجود تطبيل .ج
 وعند مساع صوت صدى للطرقة يكون خلفها . احلائط املليس أجزاءق اخلفيف على كل بالطر
 خطأ بنسب أو منها أسفل بسبب عدم وجود طبقة طرطشة جيدة إما ينتج لالتطبيوهذا ) تطبيل

 وإعادة وجيب عند ظهور التطبيل تكسري املكان املطبل . وجود طفل زائد برمل اخللطة أواخللط 
  . كانت املساحة واسعةإنن جديد مع وضع شبك سلك على احلواف تنفيذ اللياسة م

) تربيع احلجرة( قائمة زوايا احلجرة أركانزوايا أن  يتم التأكد من .د
 قياس الزوايا وميكن االستعاضة عنها باستخدام أداهوذلك بواسطة 

 ووضعها بكل سم٥٠×٥٠أي جسم له زوايا قائمة مثل بالطة رخام 
 نيها املالمسيغرفة والتأكد من مطابقة ضلعية من زوايا الواز

  .ا حائط منهموأي أطرافهاحد أ بشكل صحيح وعدم وجود فراغ بني للحائطني
 اللياسات باستخدام القدة وذلك من أسطح التأكد من استواء . ـه

 واالجتاهات على احلائط والنظر األماكنخالل وضعها بالعديد من 
 القدةدم وجود أي فراغ  خلف للخط املالصق للياسة للتأكد من ع

 مفيد يف اإلضاءة أو واستخدام الكشاف .لدى حتريكها بأي اجتاه 
  .هذا االختبار

 احلجرة وان تكون أرضية احلائط ومالمستها خلرسانة أسفل إىل التأكد من وصول طبقة اللياسة .و
  .  وصوهلاتقأعا وجود خملفات خرسانية سابقة أو دخول أوخبط مستقيم ال يشوهها أي بروز 

  .ىلو حالتها األإىل وإعادا احلجرة من كل خملفات اللياسة أرضية تنظيف التأكد من .ز
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 : الدھانأعمال
اجلدران ، األسقف ، األرضيات ، اخلشب (  تطلى ا األسطح أوالدهانات هي تلك الطبقة األخرية اليت تكسى 

لف تارة أخرى ، وهي ى األبنية تارة ولتحمي األسطح من التلتضفي طابعاً مجالياً و زخرفياً خاصاً عل) ، املعادن
 لذا من املهم جدا . بإعادة الدهان اله إؤوأي عيب ا ال ميكن إخفا .الطبقة النهائية للتشطيب واليت تراها العني 

  . بعملية الدهانحسن اختيار مواد الدهان والصنايعية الذين يقومون
 النتائج بدهان احلوائط واألسطح اخلرسانية أفضلوسأخصص هذا املوضوع للتعرف على كيفية احلصول على 

  .من خالل  حسن اختيار املواد والصنايعية وطريقة التنفيذ
  : مواد الدهان.١

ا  وملمسهبألواا نتحكم أنية سائلة قابلة للدهن على املسطحات ميكن واكيم تتكون الدهانات من مركبات 
 وخيدم ديكور ووظيفة ومكان الفراغ ، وتنقسم الدهانات أذواقنابالشكل الذي يناسب ) ملعتها(ودرجة سطوعها 

  : نوعنيإىل
تصنيعها ويتم ختفيفها وقت الرغبة يف وهي اليت يدخل عنصر املاء ) : دهانات البالستيك(دهانات مائية / ١- ١

ت االملشن ، ويتم استخدام هذا النوع من الدهانات  الدهاناهذه أمثلة ، ومن أيضاباستعماهلا باملاء 
 حبوائط احلمامات واملطابخ استخدامه ويتجنب ةواخلارجي الداخلية واألسقفلطالء كافة احلوائط 

 تؤثر أن اليت ميكن واألمطار وبسبب العوامل اجلوية . للماءمتهوامقوغرف الغسيل بسبب ضعف 
امت بعض الشركات بتحسني دهانات البالستيك املستخدمة بالدهانات املائية على واجهات املباين ق

) داخلي وخارجي(تت تسمية الدهانات أ ومن هنا .ومتها للعوامل اجلوية اخلارجية ابالواجهات لزيادة مق
  .فالداخلي يستخدم داخل املنزل واخلارجي للواجهات

  .ماءمة للوا بعض الشركات طورت منتجات من الدهانات املائية مقهناك أنكما 
 .تصنيعها ويتم ختفيفها وقت الرغبة باستعماهلا بالتنر يف وهي دهانات يدخل الزيت : دهانات زيتية / ٢- ١ 

فمنها املطفي والنصف ملعة والالمع ، ) اللمعة( تعتمد على درجة السطوع أنواع ةوذه الدهانات ثالث
 وأماكنية مبا فيها حوائط احلمامات ويتم استخدام هذا النوع من الدهانات لطالء كافة احلوائط الداخل

 وال يفضل استخدامها بالواجهات .مة الدهانات املائيةواكرب من مقأمتها للماء واوجود املاء بسبب أن مق
 الالمع والنصف وباألخص من عيوب هذا النوع من الدهان .متها للعوامل اجلوية اخلارجيةوالضعف مق

  .ائط حيث تظهر متوجات احلائط بسبب اللمعة أي عيب بلياسة ومعجون احلإظهار هو ةملع
 للمساعدة أخرى نقوم باستخدام مواد أن الزييت جيب أوولتنفيذ الدهانات سواء املائي 

 الستخدام مواد إضافة، " املعجون"يف حتقيق سطح ناعم قابل للدهان ويطلق عليها 
   ". السيلرأوالربامير " تساعد الطالء على االلتصاق باحلائط ويطلق عليها أخرى
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  : الدهانات اتبع اخلطوات التاليةأنواعوملعرفة اجليد من 
 تأكد من أن منتج الشركة حاصل على شهادة مطابقة املواصفات واملقاييس ووجود عالمة اجلودة على كل .أ

  . برميل دهانأوعبوة 
لكتروين إظام خلط ن مل يوجد فتأكد من توفر نإ الدهان املطلوبة وألوان تأكد من أن لدى الشركة .ب

 احلصول على نفس اللون خالله خلط اللون املطلوب مبوجب رقم تسلسلي ميكنك من خالله يتم من .لأللوان
  .مستقبال

 ال يكون قد مر على أن يفضل . عبوات الدهان جديدة من خالل النظر لتاريخ التصنيع أن تأكد من .ج
 مكان ختزينها حممي من احلرارة أنلعبوات للتأكد من  تتفقد مكان ختزين اأن كما يفضل . أشهر ٦تصنيعها 

  . الشمس املباشرةأشعةالشديدة ومن 
 مواصفات الطالء للتأكد من  إىل حجم العبوة باللتر واطلب سعرها باللون املطلوب ومن مث انظر إىل انظر . د

 مواصفات املصنع وال تقبل  تكون موثقة بكتيبأنوهذه املعلومة جيب ) = اللتر/٢؟؟م( االنتشارأومعدل الفرد 
هذه املعلومات مقارنة تكلفة املتر املسطح من الدهان مع تكلفة خالل  حيث تستطيع من . شفويةإجابةا 

  . لتحديد تكلفة املتر املنتج من هذا الطالءا فالسعر املطلق للعبوة ال يعترب مقياس.أخرىشركة 
 واألمالح للماء والقلويات اموا يكون مقأنالغسيل جيب  غرف أو املطابخ أو كان الدهان باحلمامات إذا .ـه

  . هذه املعلومات بكتيب مواصفات املصنع وقارا مبواصفات الشركات األخرىإىلفانظر 
 ملعامل االستقرار إضافة" ـه" تأكد من املعلومات الواردة بالفقرة السابقةةاخلارجيدهانات الواجهات يف  .و

  . وقارا مبواصفات الشركات األخرى.درجة مئوية٥٠د حرارة عند التجمد ومقدار الصمود عن
اليت حتدد قدرة الطالء على " قوة االلتصاق" تساعد يف حتديد قوة سطح الدهان وهي أخرى معايري هناك .ز

 وهذه .مته لالحتكاكواللتعرف على مدى صالبة سطح الدهان ومق" مة احلكوامق" بالسطح ، وقااللتصا
  . وميكنك مقارنتها مع منتجات الشركات األخرى.بكتيب مواصفات املصنع املعلومات موجودة 

  . وقارا مع الشركات األخرى. تأكد من فترة الضمان اليت ستحصل عليها .ح
  

  :اختيار الصنايعية .٢
سن  حلإضافة عملية التنفيذ إجناحالبداية الصحيحة يف حسن اختيار مواد التنفيذ واليت هلا تأثري كبري جداً يف 

  :اختيار الصنايعية الذين جيب أن تتوفر م املواصفات التالية
 . العملأثناء السالمة أنظمة من خالل تطبيق . السالمة الشخصية إجراءات إتباع  .أ 
 ما ا نسبة همأو .معرفتهم وأمانتهم يف تنفيذ الدهان وفق اشتراطات املصنع احملددة بكتيب املواصفات   .ب 

  .ملائية والتنر لدهانات الزييتالتخفيف باملاء للدهانات ا
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 من خالل مراعاة درجة حرارة اجلو واحلائط الذي سيدهن . اجلوية املناسبة للطالء لظروفبامعرفتهم  .ج 
 عدم وجود تيار هواء . %٧٠  درجة الرطوبة ال تتعدى.درجة مئوية ١٠,٣٥ تكون بني أنواليت جيب 

 .قوي
 من خالل تغطيتها بشكل جيد بالنايلون غ من الطالء املتناثر الفراأجزاءاحلرص على النظافة العامة ومحاية   .د 

 . الورقي الالصق بالشريطاوالورق وتثبته
 .توفر وحسن استخدام معدات الطالء مع احلرص على ترتيبها ونظافتها  .ه 
 . العقدأو وتعاقد نظامي يضمن حقك وحيميك يف حالة حدوث أي خمالفة للنظام إقامةلديهم   .و 
  . مبوقع العملمعهتتم املخاطبة " فورمال "وجود رئيس للصنايعية  .ز 

 وبكال . مصنعيات ومواد أو عقد مصنعيات فقط إمابعد اختيار الصنايعية والتعاقد معهم فسيكون العقد 
 على املهندس املشرف متابعة كميات املواد املستخدمة بالطالء من خالل تقدير أو جيب عليك احلالتني

 املربعة اليت ستدهن األمتاراليت ميكن حتديدها وحصرها من خالل حتديد االحتياج الفعلي لكميات الدهان و
 تكون قد انتهت أن وميكنك احلصول على هذه املعلومة من نتيجة متتري كميات اللياسة اليت جيب .باملنزل
 )اللتر/٢؟؟م( انتشار الدهان احملدد بكتيب مواصفات مصنع الدهان أو معدل فرد إىل وبعد ذلك انظر .اآلن

 وبالتايل سنضاعف نتيجة التمتري نيستدهن وغالبا ستكون وجه اليت جهواألحيث حتسب الكمية على عدد 
  .وبعدها حتدد كمية الدهان املطلوبة 

 لبيعه  الختالس بعض الدهانالتخفيف بزيادة نسب ايقومو أن عقد مصنعيات فقط يف حالةميكن للصنايعية 
  . لصاحلهم الكمياتلتوفريالتخفيف الزائد ب فقد يقومون عقد مصنعيات ومواد يف حالةو .لصاحلهم

  .انتبه لذلك
  

  :طريقة التنفيذ .٣
 بالشتاء أسابيع ة عليها بفترة الصيف وثالثأسبوعني بعد اكتمال اللياسة ومرور ىلواألتبدأ مرحلة الدهان 

 يكون بعد أنلذي جيب  للطالء وااألخري ، واملرحلة الثانية تتمثل بالوجه األبوابوتركيب البالط وحلوق 
 أغطية يكتمل البالط والشبابيك وال يبقى سوى تركيب أن حيث جيب . املنزل املعمارية أعمالاكتمال معظم 

  . والتكييف اإلنارةمفاتيح الكهرباء ووحدات 
 التوفري مبرحلة الدهان ، ولكون الدهان على لياسة سيئة  يفا حسن تنفيذ طبقة اللياسة تساعد كثريأنوحيث 

 سأبدأ بشرح كيفية التحضري لتنفيذ الدهانات على اللياسة .خيتلف بطريقة التنفيذ وباملواد عن اللياسة اجليدة 
  :ويليها الدهان على لياسة جيدة) عدم استواء سطحها وجود تشققات ا ،( ويقصد بالسيئة .السيئة
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  :التحضري للدهان على لياسة سيئة/ ١- ٣
  :وجود التشققات   .أ 

  :أنواع ةثالث إىلنف التشققات باللياسة  نصأنميكن 
يتم توسيع )  على مقدار انتشارهاقبولهويعتمد (إذا قبلها املهندس املشرف : ملم ١قل من أ أوية وا مس.١

 كثرية أنواع ومن مث تعبئتها مبعجون تعبئة الشقوق ومنه .ملم ٣,٤ إىلالشقوق بالعرض والعمق 
  ) .وقمعجون تعبئة الشق( منتج سفونايت وأرشح

توسع بالعرض )  على مقدار عمقها وانتشارهاقبولهويعتمد (إذا قبلها املهندس املشرف : ملم ١,٣ من .٢
 منتج سفونايت وأرشح كثرية أنواع ومن مث تعبئتها مبعجون تعبئة الشقوق ومنه .ملم ٥,٧ إىلوالعمق 

  ) .معجون تعبئة الشقوق(
  . تنفيذهاوإعادةتكسريها  ويتم . ترفض اللياسة أنملم جيب ٣ من أكثر .٣

  :عدم استواء سطح اللياسة   .ب 
وإذا ، أو أقلملم ١ي وا وهو يسة كان عدم االستواء باحلدود املقبولإذاميكن للمهندس املشرف قبوهلا 

 إذا أما  . خيصم تكلفة املعاجلة من قيمة عقد اللياسة أنملم فيجب على املهندس املشرف ١,٢كان بني 
  .هازاد عن ذلك حيق له رفض

  :ملم بالطريقة التالية٢ستوية بفارق يصل حىت املياسات غري لتعاجل ال
  .صنفرة اللياسة باحلجر جيدا - ١
 . والغبار بالغسل باملاءساخواأل جيدا من تنظف - ٢
يبدأ فرد طبقة من معجون فيتونايت )  جيف ماء الغسيل متاماأنوقبل (وبعد الغسل بوقت قصري  - ٣

 بأكياس األمسنت ة شبيهبأكياسيأيت (  كان بالواجهات إن كان داخل املنزل وخارجي إنداخلي 
وجيب أن تسوى ذا املعجون استوائية سطح )  باملاءه وخلطمزجهومنه داخلي وخارجي يتم 

 وباليوم التايل .ملم ٣ تصل طبقة هذا الوجه من املعجون حىت أن وميكن . احلائط بوجه واحد
 طبقة  مل تكِفوإذا .غبار الصنفرة بفوطة جافة  من وتنظيفه بورق صنفرة متوسط صنفرتهميكن 

 . أخرىاملعجون السابقة مبعاجلة السطح ميكن تكرارها مرة 
 املرحلة نبدأ ذه أن مبوضوع التشققات قبل أشرت تعاجل كما أن كان باحلائط تشققات جيب إذا - ٤

 .بيوم على األقل
 . باملعجون العادي وجهين عن  إذا متت معاجلة احلائط مبعجون فيتونايت سنستغ:مالحظة مهمة - ٥

 .الذي يتم تنفيذه على وجهني بالعادة
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  :جيدةالتحضري للدهان على لياسة / ٢- ٣
 نتبع اخلطوات التالية . باملوضوع السابق إليها أشرتعلى اللياسة اجليدة واليت ليس ا العيوب اليت 

  :بالدهان
 جيدا من غبار الصنفرة بالغسل تنظيفهان مث  وم.نتوءات من أي لتنظيفهاصنفرة اللياسة باحلجر جيدا   .أ 

  .باملاء
وهي مادة ) سيلر( من األساس ا واحدة من الغبار ومن مث دهنها وجها بفوطة جافتنظيفهاباليوم التايل يتم   .ب 

 . من السيلر وبعد ساعتني يتم دهن وجه ثاٍن. قااللتصاتزيد من قوة 
 عليه تستخدم ما مت النص أن وأفضل . كثريةاعأنو  هناك( معجون واحد باليوم التايل يتم فرد وجه .ج 

 ) ومن املؤكد سيكون من منتجاا.بكتيب مواصفات الشركة اليت تعاقدت معها لتوريد الدهان النهائي
 تتم الصنفرة جيدا . كنت قد عاجلت اللياسة مبعجون فيتونايت فال حتتاج هلذه املرحلة إن . التايلباليوم   .د 

 . بفوطة جافة ويفرد الوجه الثاين من املعجونوالتنظيفبورق صنفرة متوسط 
 ومن مث . بفوطة جافة من غبار الصنفرة ينظفباليوم التايل يصنفر املعجون بورق صنفرة رقيق ومن مث   .ه 

 . سيلر وبعد ساعتني يكرر دهان وجه ثاٍن.يدهن سيلر 
 بالفراغ من أجزاءحتمى أي  أنشرنا سابقا جيب أ وكما . للطالء لواأل يدهن الوجه أنباليوم التايل ميكن   .و 

 .تثبيت بشريط الصقالتناثر الطالء بتغطيتها منذ البداية بنايلون وورق مع 
 حيث . املنزل الداخلية ويتم تركيب الشبابيك أعمال بعد اكتمال كل الإال تتم املرحلة األخرية للطالء   .ز 

 اإلنارةهرباء ووحدات  مفاتيح الكأغطية يكتمل البالط والشبابيك وال يبقى سوى تركيب أنجيب 
 .والتكييف

  

  : هلا طرق تنفيذ ختتلف عن الدهانات العادية من حيث املواد وطرق التنفيذ ومنهاأخرى دهانات هناك
  :دهانات ذات ملمس خشن+ 

تة وا خشنة بنسب متفأو) ذات حبيبات (  حمببة اأسطحختلق  أن متعددة ميكن بأنواع أخرى دهانات هناك
 كل نوع حسب مواصفات التنفيذ الواردة بكتيب  وجيب تنفيذ. خارج املنزلأووهي تستخدم داخل 

  .مواصفات املصنع
 لألطفال بإصابات لكي ال يتسبب منةآ يكون بأماكن أنمن املهم عند اختيار هذا النوع اخلشن من الدهان 

  . اجلري واالحتكاك ذا السطحأو اللعب أثناء
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  :دهانات التعتيق+ 
 له أنواعها وبعض ذالتنفي خاصة على احلائط وقت بأدوات امبزجه من لون أكثر استخدام وهي تعتمد على

  . ويطلق عليها بشكل عام دهانات التعتيق . ختلق عدم استوائية للسطحأوبطانة خشنة امللمس 
ى  علني وهي حتتاج لصنايعية مدرب.ويتم تنفيذ هذا النوع من الدهانات من خالل استخدام مواد طالء خاصة

  : هذه الدهاناتأمثلة ومن .كيفية استخدامها بالشكل الصحيح

          
 ملهارة إضافة بأيدي صنايعية لديهم حس فين ولكن باستخدام الدهانات العادية أنواعهاكما ميكن تنفيذ بعض 

  .خاصة يف التنفيذ
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  :األعمال الخشبیة
 لتشكيل اهليكل اخلرساين للمبىن وكدعامات خدامهاست تنفيذ املنزل بدءاً من أعمالالعديد من يف اخلشب يدخل 
  . املنزلأثاث كثرية من أجزاء تصنيع بأعمال ًءوانتهاة التشطيبات ل مرورا مبرحلألسقف
األبواب ، الشبابيك ، القواطع ، تلبيس احلوائط  ، (ل تاليا األعمال اخلشبية املستخدمة بالتشطيب وهي واوسأتن

 ولكن قبل ذلك سنتعرف على أنواع اخلشب من حيث صالبتها ، وكذلك . )األرضيات ، األسقف ، السالمل
  .أهم املعايري اليت جيب احلرص عليها للتأكد من جودة اخلشب والتصنيع

راق عريضة مثل أو من أشجار ذات )Solid(، نوع صلب  نوعني من حيث الصالبة إىل نقسم اخلشب أنميكن 
 من )لينة( ونوعية أخرى طرية ،) البلوط . خشب السنديان .ين  خشب املاهوق. أخشاب اجلوز .خشب الزان (

 والفرق بني النوعني  وخشب األرز ،واخشب الصنوبر السويدي و خشب الشوخ وخشب الوأشجار نباتية مثل 
 وهذه األنسجة تساعد على  ،ل على أنسجة وعائية بينما ال حيتوي اآلخر على تلك األنسجةو األاحتواءهو 

  .ب وعدم تفككها مما يعطيها القدرة على التحمل واالستمراريةصالبة األخشا
  : درجة جودة عناصر التشطيب املصنعة من اخلشب فتعتمد على املعايري التاليةأما
 .%١٢ . ٨ما بني  ا تكون نسبة الرطوبة أنب حيث جي .درجة جتفيف األخشاب   .أ 
 اتشويهضعف بقوة اخلشب وتسبب  اليت تشكل نقاط  من العقد املستخدمة بالتصنيعاألخشاب خلو  .ب 

 .هملظهر
 .احلشرات من البكتريا و املستخدمة بالتصنيعاألخشابعاجلة م .ج 
 . تكون دقيقةأنلعناصر التشطيب جيب املقاسات النهائية   .د 
 .خلو عناصر التشطيب املصنعة من الشروخ ائيا  .ه 
 .قي اخلشب بالتصنيع باستعمال بوا.خلو عناصر التشطيب املصنعة من الوصالت واللحامات الصغرية  .و 
 . نظام التعشيق مع اللصق بالغراء بل يستخدم.عدم استخدام املسامري بالتجميع  .ز 
  : األبواب.١

 لذا . اخلشبية تذهب ا األعمال عناصر املبىن املصنعة من األخشاب ومعظم تكلفة أهمتعترب األبواب من 
 وهي غالبا ما يتم .ملستخدمة بالتصنيع  ااألخشاب أنواعستكون هي بداية املوضوع وسيتم ا شرح ألهم 

  : التاليةاألخشابتصنيعها من 
  : التصنيعأخشاب/ ١- ١
وهو شديد الصالبة ) كرميي (لالصفراروهو خشب فاتح اللون مائل : السنديان   .أ 

 .وجتهيزه ه مرتفعة بسبب صعوبة تشكيلتكلفته وتعترب هومجال بقوتهويتميز 
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 األمحالمته وا ومقلقوتهنظرا قيف الكعبة املشرفة وهو اخلشب املستخدم بتس: التيك   .ب 
 باب الكعبة املشرفة مصنوعة منه  وكذلك بطانةاألخرى األخشاب فترة بني ألطول

 .كلغ من الذهب ٢٨٠ومغلفة مبقدار 
 
 

شديد قوي جدا أمحر اللون مييل لونه للبين املائل للسواد وهو خشب : املاهوجين  .ج 
 .متها للرطوبة وقبوهلا للدهانات الشفافةوامقوجين بشدة  املاهأبواب وتتميز .الصالبة 

  
  
  

 ويعطي ملعة قوية بعد الدهان بسبب لالصفرار البين الفاتح املائل بلونهيتميز : الزان   .د 
 بعد ا يسهل تشغيلهاليت الصلبة األخشاب الزان من أخشابتراص أليافه ، تعترب 

 األخشابك ، وهو من  مع خشب التيباألرضياتولصالبته يستخدم ، التبخري
  .املعمرة

 
 

بيض مائل لالصفرار وهو ناعم بسبب الزيوت أخشب الصنوبر ولونه وهو : السويدي  .ه 
 ونظرا لضعف . السابقة مثنا األنواعرخص أ وهو .اليت حيتوي عليها وتكثر به العقد

 . الداخليةباألبواب أكثر شيوعا ه للرطوبة واحلرارة جندمتهوامق
  
  
 

 : التلبيس وهيأو مصنعة تستخدم يف تصنيع احلشوات أخرى أخشاب هناك
 خشب السندويش وهو نوع من األخشاب املصنعة اليت يتم صناعتها املسمىوهو  : اخلشب املتعاكس

 مم وتضغط مع بعضها ٠٠,٧ز مسكها وابوضع قطع رقيقة جدا من اخلشب ال يتج
بطريقة تكون باستخدام املكابس وتلصق باستخدام الغراء وتوضع تلك الصحائف 

أليافها متعاكسة يف كل طبقة مع الطبقة اليت أسفلها، ويساعد هذا النوع من 
  إىلاألخشاب يف استغالل كل قطع األخشاب وعدم رمي أي قطعة من الشجرة إضافة

  .أنه يتواجد بشكل ألواح كبرية تساعد يف التصنيع
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ا األخشاب املتكونة بعد التشغيل وهو نوع من اخلشب املصنع الذي يعتمد على بقاي :اخلشب السبيت
واليت تكون على شكل برادة تدعى جنارة وتقوم املصانع خبلط تلك الربادة مع الغراء 
وضغطها باستخدام املكابس لتتكون ألواح بالسماكة واملساحة املرغوب فيهما، 

  . ولتستخدم بعد ذلك تلك األلواح كبديل لألخشاب الطبيعية بثمن رخيص
عبارة عن منوذج حي لربامج إعادة التصنيع وتقوم فكرة تصنيع هذا النوع من  هوو ):MDF(اخلشب 

األخشاب على استغالل قطع الكرتون املستخدم والورق التالف واملستخدم وبقايا 
املناجر من برادة اخلشب وخلطها مجيعا مبواد الصقة وضغطها مبكابس ضخمة لتتكون 

  .ة املرغوب فيهماألواح الكرتون املضغوط بالسماكة واملساح
مم ويتم تصنيعه بنفس طريقة صناعة اخلشب ٦وهو خشب مصنع ال تزيد مساكته عن        :األبلكاش

  .للتلبيساملتعاكس ويستخدم 
ع من أنواع اخلشب املصنع وهو عبارة عن منوذج مقلد لألبلكاج وال تزيد ون       هو  : املوزنيت

   ).M.D.F(لصناعة خشب مم ويتم صناعته بطريقة أقرب ٤مساكته عن 
ألواح ناعمة جدا مصنعة من مواد كيميائية يتم تصنيعها للصقها على األخشاب  :     الفورمايكا

  . محاية أكثرويعطيوخصوصا األثاث لتعطي شكال مجيال يغين عن دهان األخشاب 
ايكا وهلا ألياف نوع من اخلشب رقيق جدا ويكون عبارة عن قشرة بسماكة الفورم          هو :الفورنريا

  .مجيلة تستخدم كأسطح لألبواب 
  : من حيث التصميماألبواب أنواع/٢- ١

  : وهي. ظلفها اليت تعتمد على شكلها وميكانيكية فتح األنواعلألبواب املنزلية العديد من 
 واحدة مبفصالت ، وعادة ما يستخدم بكافة ةظلفباب من   .أ 

 وقت احلجرات اخلاصة اليت تستخدم من قبل شخص واحد
 مثل غرف النوم واملكتب واحلمامات واملطبخ واملخزن .االستعمال 

 املقاس . مثل باب العائلة الرئيسي األخرىوبعض الفراغات 
 .سم١١٠-٨٥ للظلفهاملناسب 
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 .واحدة مبفصالت مع ديكور حميط من اجلانبني  ةظلفباب من   .ب 
ض احلجرات ويستخدم هذا النوع باملدخل الرئيسي والعائلي وبع

 .سم١١٠-٩٠ ةظلف املقاس املناسب لل.املهمة مثل الطعام واالستقبال
  
  

الكبرية  ةلظلفادة تكون ا وع.ونصف مبفصالت  ةظلفباب من   .ج 
 األبوابلزوم وهذا النوع من لمتحركة والصغرية تتحرك وقت ا

ة الرئيسية ظلف املقاس املناسب لل. يستخدم عادة باملدخل العائلي
 .سم١٠٠-٨٥

  
  

 وغالبا ما يستخدم هذا النوع من .لفتني مبفصالت ظباب من   .د 
 الواحدة ة املقاس املناسب للظلف. العائليأو باملدخل الرئيسي األبواب

 .سم١٠٠- ٨٥
  
  

 ويستخدم .ثابتة جانبية أنصافلفتني مبفصالت مع ظمن باب   .ه 
 ةظلف املقاس املناسب لل.باملدخل الرئيسي والصوالني وغرفة املكتب 

 .سم١٠٠- ٨٥كة املتحر
  

  

 وهو باب يتكون من شرائح خشبية . واحدة ةلفظكارديون بأوباب   .و 
 ويفتح باجتاه واحد وتتحرك على سكة ا يكون مغلفأوطولية صغرية 

 .سم٢٠٠- ١٠٠ ظلفه املقاس املناسب لل.علوية 
  
  
  

 وهو باب من شرائح خشبية طولية .لفتني ظكارديون بأوباب   .ز 
 أووتتحرك على سكة علوية  باجتاهني ويفتح ا يكون مغلفأوصغرية 
 املقاس املناسب . وغرفة الطعام لنيبالصوا ويستخدم .مزدوجة

 .سم٢٥٠-١٠٠ ظلفهلل
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 باحلائط وتتحرك على سكك تنيني غاطست اثنأو ةظلفبباب سحاب  .ح 
 . وغرفة الطعام واملكتب واملعيشة لني ويستخدم بالصوا.مزدوجة 

 .واحدة  ةظلف ، ومنه نوع من سم٢٠٠- ٨٥ ةظلفاملقاس املناسب لل
 .سم٢٠٠-٨٥ ةظلفاملقاس املناسب لل

لف ظاهرة ظ تكون التني اثنأوواحدة  ةظلفمن باب سحاب   .ط 
 .وتتحرك على سكك مزدوجة) غري خمفية(حد االجتاهني أمن 

 ويكون الطرفان . وغرفة الطعام واملكتب لنيويستخدم بالصوا
-٨٥ املتحركة ةظلف املقاس املناسب لل. وأكرب بقليلةظلفمن اخلشب وبنفس عرض ال

 .سم١٠٠
 وميكن . ومظهر أداء أفضللف الواردة سابقا هي مقاييس تقديرية للحصول على ظمقاييس ال: مالحظة

  . تزيد باملقاس األكرب حسب احلاجةأن
  : من حيث التصنيعاألبواب أنواع/٢- ١

  :  أنواع ةأربع اخلشبية من حيث طريقة التصنيع  األبوابأنواع
 ينفذ بطريقـة   نأ ميكن   . من اخلشب الطبيعي     ألواح بتصنيعهيستخدم  : باب من خشب مصمت       - أ

 ينفذ باستخدام الزخرفة باحلفر وهي طريقـة مكلفـة وخـصوصا            أنبسيطة غري مكلفة وميكن     
  : الطريقتنيتنين هلا وفيما يلي منوذج.باخلشب الصلب 

  باب خشب مصمت حفر  باب خشب مصمت بسيط

        
 و وه.بلكاش من الوجهني أوهو شاسية من اخلشب املصمت يغطى بلوحني  .جتليد خشب باب   .أ 

 .نوعية رخيصة وضعيفة التحمل
 

) املينا( الوسط ابينمويتكون من شاسية خارجي من خشب مصمت : باب خشب حشو 
 املعقول مع جودة وحسن لسعره وهو األكثر انتشارا نظرا .ونتر اخشب ك

 .همظهر
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ونتر من ا كبألواح وهو شاسية خشب مصمت يلبس .ونتر اخشب كباب   .ب 
  . امليالمني ه علييلصقالوجهني وغالبا 

  
  

  
  

  : املخفياألبواببرواز / ٣- ١
 السابقة هو التأسيس لتركيب األبواب املهم مراعاا يف تثبيت أي نوع من األمورمن 

 . ) Sup frame(  من اخلشب اخلفيف املعاجل األساسالباب من خالل عمل برواز 
بصرف النظر ) وتقاس مبيزان املاء(تنفيذها على استقامة الربواز يف حيرص  أنوجيب 

ى سعة فتحة الباب وا تتسأن وجيب . تعاجل باللياسة أنعن استقامة احلائط اليت ميكن 
  ):مصمت ومفرغ(ن ايز نوعوا باألسفل ، والرباألعلىمن 
 فإذا .سم ٢٤و ٢٠سم وعرض ٢لسويدي املعاجل مساكة  من خشب األواح الربواز املصمت يتكون من .أ

 استخدام برواز بعرض  فيجبسم وكانت استقامة مباين احلوائط جيدة٢٠كان عرض حوائط املباين 
سم من كل اجتاه لتقفل لياسة ٢سم حىت نستغل فرق ٢٤

 وجد اختالف يف إذا أما .احلائط على خشب الربواز
نستخدم فسم ٠,٥ من ثرأك املباين عند منطقة الباب ةعمودي
 ويراعى باملباين . باللياسةونغطيهسم ٢٠ بعرض ابرواز

 فتحة بأكتاف أماكن ٣,٤ مصمت إمسنيتاستخدام طوب 
 حيث . ")١"انظر الشكل (الباب ليتم تثبيت الربواز باملسامري ا 

 ويتم تثبيت . بالبلك املفرغ ضعيفاملسامري تثبيت أن
 بشكل جيد من اجلانبني الربواز مبسامري الصلب البيضاء

 اوهذ باللياسة، البدءواألعلى وذلك بعد انتهاء املباين وقبل 
 األقل حتت منسوب البالط على ني وتغطس قاعدة الطرفني اجلانبي. يكون من األعلى واجلانبني اإلطار
  .سم ٥مبقدار 

)  ناعمة إمسنتية هروبمثل استخدام (إذا كان التبليط النهائي حتت الباب ال حيتوي على بالط صلب 
 مس ٢ملم مساكة ١,٨ قطاع األملنيوم دعم الربواز من قاعدته بتركيب دعامة من زيادةسيكون من املهم 

 ملم٢صايف املسافة بني وجهي جانيب الربواز من الداخل مع زيادة (سم وبطول فتحة الباب ٦وعرض 
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 تكون ملتصقة أن املباين على اهباجت ادعم جانيب الربواز من الداخل وضغطهملالبالط حتت ) للحشر
 مع الربوازجبانيب ) براغي( يعبأ حتتها جيدا باخللطة وتثبت ميكانيكيا أوخبرسانة السقف األسفل منها 

 البعض يستبدهلا خبشب واخلشب ال يتحمل الدفن مع احتمالية .مراعاة مساحة كافية فوقها للتبليط 
  .وصول املاء له بسبب الغسيل

عرض (رغ وهو هيكل خشيب مصنوع من قطع خشبية صغرية من خشب السويدي املعاجل  الربواز املف.ب
 ا باألطراف وتصل بينهمتانن طولياوتكون بكل جانب قطعت) سم وأطوال حسب احلاجة٢سم ومساكة ٤

زرع أسالك تثبيت باملباين إىل يز حنتاج للتثبيت واهذا النوع من الربيف  .سم ٥٠قطع أفقية صغرية كل 
 أو) وهي قطع معدنية خاصة تفيد يف تثبيت الربواز بشكل جيد بأكتاف املباين( نفيذ أعمال املباين أثناء ت

داخل ) بني القطع العمودية واألفقية(يف واإتباع طريقة التثبيت بالربواز املصمت، ومن مث تعبئة التج
  .الربواز جيدا خبلطة لياسة

  :قطاع كتف الباب/ ٤- ١
 األبواب أكتافقطاع بأحد  سنتعرف على منوذج واآلن

 .تثبيتهللتعرف على مكونات كتف الباب وطريقة ومقاسات 
  ." )٢"انظر الشكل (

 تفصيلته ختتلف أنوهذا القطاع للتعريف بشكل عام وميكن 
  . من باب آلخرمقاساتهو 
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  :املفصالت والكوالني/ ٥- ١
 الباب وبرواز التثبيت باملقدار ة بظلفاتثبيتها حمفورمراعاا باملفصالت أن يكون مكان من األمور املهم 

 ويعتمد عددها بالباب على وزن . نقصان أوغطس به قاعدة املفصلة بشكل كامل دون زيادة تالذي 
سم بكل باب ومصنوعة من ١٤ ولكن يفضل أن تكون على األقل ثالثة مقاس .الباب وقدرة محل املفصلة 

 وميكن ةحناسيمبادة  يا بينما هي حديد مطليرها اخلارجي حناسالنحاس ، بعض املفصالت يكون مظه
  .  ومن املهم اختيار نوعية جيدة هلا مسعتها بالسوق.معرفتها باستخدام املغناطيس

 ولكن بشكل عام اختر شركة ذات مسعة جيدة .وختتلف الكوالني من حيث الشكل وميكانيكية العمل 
 حيث أن اختالف ميكانيكية .ب الذي سيتم التركيب به بالسوق مع مراعاة نوعية كل كيلون بالبا

 فمن . وبرواز الباب بالشكل الذي يتماشى معها ةستلزم بعض التجهيزات بظلفيوشكل الكوالني قد 
  .املهم حتديد الكوالني واملقابض قبل تصنيع األبواب

  :ببواألايف  والسالمة األمن/ ٦- ١
  . بشكل سريعاألبواب إغالقب جهاز هايدرولك مينع األبواب ثقيلة الوزن من املهم تركييف  .أ

 ااهر مشطوف الباب وطرف إغالقه بالربواز الظةظلف يكون طرف أن باألبواب ذات املفصالت يفضل .ب
  . الباب على اليدإغالقثر أ للتخفيف من .سم ٠,٥بشكل ربع دائرة نصف قطرها 

سم ٠,٥ من أكثر الباب مبقدار ةظلف لبأسف باألبواب ذات املفصالت حيرص على عدم وجود فراغ .ج
  . وجد بذلكإن مساكة املوكيت ى ويراع. فوق القدم ةلظلفالعدم السماح مبرور 

 وميكن . جهاز قفل أو تكون الكوالني بدون مفاتيح أن سنوات يفضل ١٠قل من أ بغرف نوم األطفال .د
ن مت استخدام كوالني إرج ، و تكون كوالني محامام تقفل بزر كبس من الداخل ومفتاح من اخلاأن

 بدخول يد هيتم وضع شباك زجاجي بالباب يسمح وقت كسرف محامام أومبفاتيح بغرف نومهم 
  .البالغ وفتح الباب من الداخل
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  :الشبابيك. ٢
 وسأنتهز هذه . اليب يف سي أوستعيض عنه باألملنيوم اكبري وبوقتنا الراهن قل استخدام اخلشب بالشبابيك بشكل 

 ولتوضيح ذلك سأقوم بشرح لعناصر .فرصة لتوضيح سبب أفضلية اخلشب بالشبابيك عن املواد األخرى ال
معمارية تراثية اندثر استعماهلا بوقتنا الراهن ولكن كان لوجودها التأثري الكبري يف حتسني قدرة منازلنا للتكيف مع 

  :العوامل اجلوية ، ومن أهم هذه العناصر
ز عن املبىن وحييط بفتحة الشباك ويتكون من هو جسم بار: الروشان 

 رقيقة وصغرية مت دجمها مع بعضها بشكل هندسي مجيل أخشابقطع 
 حجما كربأومت تدعيم محلها بواسطة كوابيل وهيكل عام من خشب 

  .وأكثر صالبة 
 قضية بيئية والثانية ىلواأل .كان استخدام الروشان قدميا خيدم قضيتني 

 بتوفري اخلصوصية الالزمة للنساء داخل املنزل ، اجتماعية واليت تتعلق
  .ل تاليا الغرض البيئي هلا واوسأتن

كثر انتشار الرواشني باملناطق اجلافة والرطبة على حد سواء ومثال على ذلك منطقة جدة واملدينة املنورة،  
يف  و.املنزل صوصية خلذلك أن الروشان يسمح بفتح فتحات كبرية باملباين خلفه دون جرح يف والسبب 

املناطق الرطبة يتميز اخلشب بامتصاص الرطوبة من اجلو وعند مرور اهلواء من خالل الروشان إىل داخل 
املنزل يربد بفعل حركة تيار اهلواء اليت جترب الرطوبة باخلشب على التبخر ولذلك تقوم باكتساب احلرارة 

ن اخلشب أ النقطة الثانية . الداخل للمنزل من اهلواء املار مما يساعد على ختفيض درجة حرارة اهلواء
 الطني وتكسية معظم الواجهات به تساعد على ختفيض مقدار أوعنصر ال حيتفظ باحلرارة مثل احلجر 

الهلا على ظ والنقطة األخرية بكون الرواشني تلقي ب.احلرارة املنتقلة من اخلارج للداخل بواسطة احلوائط 
 محاية تلك احلوائط من أشعة الشمس املباشرة اليت تقوم بتسخني لىعحوائط املبىن مما يساعد أيضا 

  .احلوائط
 وقد مت وضع املشربيات ا لتربيد مياهها وكذلك أيضااملناطق اجلافة مثل املدينة كنا جند الرواشني يف و

املباين  باخلشب بدل الواجهةالل وتغطية ظ للإضافة . للمنزل دخولهاهلواء املار عليها يربد ويلطف قبل 
  .للتقليل من معدل االنتقال احلراري بواسطة احلوائط

غالل مميزات الرواشني القدمية العديد من املنازل بوقتنا احلاضر يتضح منها الرغبة الستيف  توجه هناكو
  . عصري بأسلوبكن ول
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 ااخلشب ضعيف فيعترب . أيضاضح عيوا أو س.يزات الستخدام اخلشب بالشبابيكمللم تطرقنا أنناوحيث 

 .ه وقوامشكله للمحافظة على الرطبةمرة باملناطق تلتحمل الرطوبة على املدى الطويل وحيتاج ملعاجلة مس
  . لتكلفته املرتفعة قليال بالتنفيذ والصيانة على املدى الطويلإضافة

 شكله  وبعضهماألملنيوم أو يب يف سي .وبسبب ذلك جند بعض املشاريع قامت بتصنيع الرواشني من ال
 وكان غرضهم من ذلك االستفادة من مجال .باملباين لتقليل مصاريف الصيانة 

 على توفري اخلصوصية العالية قدرتههذا العنصر من الداخل والواجهات وبسبب 
  .ألهل املنزل

 يدعى املشربية بالعمارة التراثية وهو مكمل الستخدام الروشان خرآ عنصر هناك
 قلأ لعمل فتحة صغرية خرآ أي جدار أوروشان من حيث توفري بروز بسيط بال

  .فخامة من الروشان توضع ا شراب املاء

  

    

  
 بفتحة الشباك إذا مت تنفيذ الشباك من اخلشب وذلك بعمل برواز أيضاويستخدم الربواز اخلشب 

وقاعدة  وعتبة أكتاف وختتلف الشبابيك عن األبواب بربوازها بضرورة تلييس .التأسيس مثل األبواب 
 من اخلارج املياه أي فراغ يسمح بدخول يتخللهالشباك قبل تثبيت الربواز لضمان االلتصاق بشكل ال 

املادة اليت تستخدم لتثبيت  (بالسليكونويتم القفل من اخلارج بني الربواز واللياسة ) األمطار مياه(للداخل 
 كان الفراغ وإذا) الدهان ال يلتصق ازجاج السيارات وخيتار منها الشفافة وبالقدر الالزم فقط ألن 

 ويسوى مع .خروجه بعلب املبيد احلشري وينتفخ فور ةيأيت بعلب شبيه(يستخدم الفوم البخاخ ف اواسع
 كما خيتلف الربواز اخلشيب بالشباك بوجود قاعدة له وبذلك هو حييط .)سطع الربواز ويزال الزائد

  . للشباكاألربعباجلهات 
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  فيمكن االستغناء عن الربواز اخلشيب ائيا واالعتماد يف . يب يف سي. الأو األملنيوماع الشباك قطيف  أما 
 لياسة الشباك من الداخل واخلارج أطرافالتثبيت على اللياسة اجليدة مع استخدام زوايا املعدن يف 

  . من الرخام بقاعدة الشباك أرضيةويفضل تثبيت بالطة 
 والذي يتم بتسليط .تم اختبار عدم تسرب مياه من اخلارج للداخلبعد تثبيت أي نوع من الشبابيك ي

نه أ التثبيت للتأكد إمتام الشباك بعد أطرافياه على كل املمياه بواسطة خرطوم متصل مباطور مياه يضخ 
  . ومينع نفوذها للداخلاألمطارم بشكل جيد ملياه وامق

  : األرضيات اخلشبية.٣
  تزايداً على سنوات املاضيةالسعودية خالل اخلمس ت السوقشهد

 على الرغم )الباركيه( وباألخص الصناعية منها يةطلب األرضيات اخلشب
 وقد كان ذلك نتيجة ما تتمتع به هذه األرضيات من، من حداثتها حملياً

ومن األسباب األخرى اليت وسعر مناسب، عالية ودة جواصفات وم
 ته صحيا ملنمء هذا النوع من األرضيات مالمشجعت على استخدا
وحساسية الصدر واليت يف الغالب تثريها األتربة  يعانون من مرض الربو

حيتاج إىل شركات  سهولة تنظيفه وكونه ال، إضافة لخبيوط املوكيت والسجاد والبكترييا غري املرئية العالقة
 ، يتكما هو حاصل باملوك  سنوات٤ أو ٣متخصصة يف ذلك كما أنه ال حيتاج إىل تبديل دوري كل 

املنزل وخصوصاً يف   يف معظم أرجاءاستخدامهمع الكثري من أنواع الديكورات، وميكن الباركيه  ىيتماشو
  .والصاالت الواسعة حجرات النوم والسفرة

خشب السنديان األمحر  و،  من األملسأو الصلب  الطبيعي األرضيات اخلشبية من اخلشبتتكون
 ولكل نوع من أنواع اخلشب جمموعة معينة من  ،األرضيات ب يف تركياستخداماواألبيض أكثر األنواع 

طابع حتديد ساهم هذه اخلصائص كلها يف  ، وتعن تركيبته وكثافته األلوان والنقوش احملببة فضالً
  .األرضية

اخلشبية وتعترب القطع   القطع الطويلة الضيقة والكتلوتتوافر األرضيات اخلشبية الصلبة يف أنواع منها
 .طويلة والضيقة النوع األكثر شيوعاً اخلشبية ال
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  ، املصنوع من اخلشب اآلرو ملرونتهه، ويفضل استخدام الباركي وزان ،روآ: نوعانالطبيعي  هوالباركي
 وطريقة التركيب يف املسمار أفضل من اللصق .مسمار ، ولصق:  نوعان أيضاًهالباركي وطريقة تركيب

عالية فيظل ثابتاً   درجات حرارةأو إذا ما تعرض للمياه أووامل اجلوية  أكثر حتمالً للعهجتعل الباركي حيث
  .الشديدة  للحرارةأومبكانه عكس اللصق الذي يتلف فوراً إذا ما تعرض للمياه 

 

 واخلشب املركب من عناصر هبالباركي واليت تعرف أيضااملصنعة أما األرضية ذات األلواح اخلشبية  
تكون على هيئة  وميكن للكتل أن  مستطيلة ،أو مربعة يأيت يف أشكاليب خمتلفة فهي مبثابة تركيب خش
  :بعض األحيان منيف  مواد صناعية تتألف أو قطع خشبية صغرية رقائق مصفحة مت مجعها بواسطة

  
  . والتحملمةوامرئية شديدة املق خارجية غريصقل  طبقة . ١
  . بأشكال متعددة وألوان خمتلفةLaminate طبقة . ٢
  .معاجلة ضد احلرارة والرطوبة H.D.Fطبقة  . ٣
  . طبقة سفلية عازلة للرطوبة. ٤

  
  
  

 خيارات جديدة كالنقوش ىة علصقل األرضيات اخلشبيطبقة شتمل ت كما ميكن أن
  .وتقنيات خاصة بالطالء) طبقة رقيقة من املعدن (نلساباإلستوالتخطيط  الزخرفيه

          
  

أن يسبق تركيبها ضبط استقامة وميول السطح الذي ) الباركيه(ية تركيب األرضيات اخلشبيف يفضل 
 وأفضل حل لذلك تركيب بالط رخيص الثمن مثل التريازو ، وبعد تركيب األرضية . هستركب علي

من مادة وشكل تتماشى مع األرضية اخلشبية ولون ) إطار احلائط السفلي(اخلشبية يفضل استخدام سكلو 
  .احلائط

  
  : باألرضيات اخلشبكيفية االعتناء

 طبقة احلمايةوهي تعمل مبثابة الصنفرة اليت تزيل ،  األتربة واحلبيبات الرملية أعداء األرضيات اخلشبية+
 ناعمة سانالكنس اليومي لألرضيات مبك لذا ينبغيبه ،  وحتدث خدوشاً الباركيه على سطح املوجودة
  .استخدام ممسحة قطنية للتنظيف وغري حادة
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ن لسوائل تراكمها على اخلشب يؤدي إىل ختللها للطبقات الداخلية مث تآكل اخلشب وتكو املياه وا+
  .فالبد من جتفيف األرضية سريعاً عند انسكاب أية سوائل عليها، احلشرات به

  .ة العلوية اليت حتمي سطح اخلشب املنظفات املركزة ينبغي االبتعاد عنها ألا تضر بالطبق+
غي محله عند نقله من مكان رض يؤدي إىل حدوث اخلدوش باخلشب لذا ينب األثاث وجره على األ+

  .آلخر
فالستائر هنا تكون باحلل املثايل ملنع دخول األشعة ،  الشمس وأشعتها املباشرة تغري من لون األرضيات+

  .فوق البنفسجية للشمس بشكل مركز
  
  : اخلشبيةاألسقف .٤

 ليتعدى الغرض استخدامهتطور استخدم اخلشب منذ القدم بأعمال التسقيف و
 كعنصر ديكور مع وظيفة احلمل استغالله إىل) هوما عليمحل ثقل السقف (الوظيفي 

  . بدوا أو
 احلجرة من حيث أووذلك نظرا ملا يتمتع به اخلشب من خصائص ختدم الفراغ 

 وقدرته على توفري الراحة البدنية من خالل خاصيته  والفخامةء بالدفإحساستوفري 
 النجارين املسلمني خالل العقود إبداع ذلك إىل أضف .زل الصوت واحلرارة بع

  . حتف فنيةإىل قطع األخشاب   حتويلااستطاعواملاضية الذين 

      
كما انتشر مؤخرا استخدام أسقف خشبية أكثر بساطة من تلك اليت انتشرت بعمارتنا التراثية واليت كانت تم 

دقيقة حيث أصبحت تنفذ اآلن بأشكال وتصاميم تعتمد على البساطة قدر اإلمكان كثريا بالنقوش والتفاصيل ال
  .مع وجود بعض التفاصيل والتشكيالت اليت تعتمد على كتل ومساحات كبرية
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 أو للطابع العام وديكورات الفراغ متهءمال طراز تصميم السقف اخلشيب باختياربكال الطرازين من املهم 
  . احلجرة

  : اخلشبيةاألسقف نظمةأ/ ١- ٤
 حبيث يكون هيكل السقف اخلشيب هو احلامل .اإلنشائينظام السقف اخلشيب   .أ 

 مع ديكور الفراغ حبيث بدجمه ويتم معاجلة اخلشب من الداخل يعلوهللسقف الذي 
  .مت تنفيذه لغرض مجايلقد يبدو وكأنه 

خلرساين فراغ  وبني السقف اه وهو سقف مستعار بين.نظام السقف اخلشيب الساقط   .ب 
 بتمديدات يعلوه الديكور ويتم استغالل الفراغ الذي ألغراض عادة استعمالهويتم 

 . عيوب السقف اخلرساينإلخفاء مثل التكييف وكذلك امليكانيكا
 فراغ ال يوجد( وهو املثبت بالسقف اخلرساين مباشرة .نظام التلبيس بسقف خشيب  .ج 

 . عيوب السقف اخلرساينإخفاءى ، وهو لغرض مجايل فقط ويساعد عل) ابينهم
) البلكونات( التراسات أو وعادة تنفذ باحلدائق .نظام مظلة من سقف خشيب   .د 

 العديد هناك ذا النوع . وكذلك لغرض مجايل الل على الفراغظ بعض الإلضفاء

 استخدام القش أو التسقيف اخلشيب اليت تعتمد على اخلشب املصمت أنواعمن 
  .وأشكاله أنواعهالذي تتعدد 

  :معايري مهمة باألسقف اخلشبية/٢- ٤
 الرطبة مثل احلمامات واملطابخ باألماكن استخدامه لذا ال يفضل .اخلشب يتضرر من املياه والرطوبة   .أ 

 .وغرف الغسيل
 .نار مثل املطابخ واملدايفء الدر ا القريبة من مصباألماكن استخدامهقابلية اخلشب لالشتعال حتتم عدم   .ب 

 أسالك، ويتم عزل عليه تجنب تثبيت مصابيح تصدر حرارة عالية مثل الكشافات  نأنكما يفضل 
 . بشكل جيد من خالل مواسري تتحمل حرارة أي التماس قد يقعهالكهرباء املارة قرب

 البويل وريثنيباستعمال دهان  من نوعيات صلبة مت معاجلتها وجتفيفها جيدا ، ودهاا أخشاباستخدام   .ج 
 . تتم صيانتها دورياأنكيب جيب  وبعد التر. الشفاف

 ويستخدم لذلك نظم األخشاببتثبيت )  جماري تثبيتأو أسالك أومسامري (جتنب استخدام احلديد   .د 
 أو الكروم أوتثبيت تعتمد على التعشيق والغراء وعند احلاجة ميكن استعمال عناصر معدنية من النحاس 

 .األملنيوم
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نفس مظهر اخلشب ولديها ميزات عن اخلشب مبوضوع حتمل  تعطينا أن مواد بديلة للخشب ميكن هناك  .ه 
 تلك املصنعة من مادة أمثلتها ومن . بسعرها ومصاريف الصيانة األقل احلريق والتكلفة مةواومقالرطوبة 
UPVC  ومادةMDF. 

  
  :جتليد احلوائط باخلشب .٤

 من الكالسيكية على الفراغ كما يساعد ااحلوائط باخلشب يضفي جوجتليد 
 يستخدم ه لذا جند. احلجرة أوكرب من الفراغ أ بشكل األصواتامتصاص على 
 والتصميم الكالسيكي مثل حجرة اهلدوء من االفراغات اليت تتطلب مزيديف 

  .املنزل يفالعديد من الفراغات األخرى يف  البعض ويستخدمهاملكتب ، 
تم عمل التجليد اخلشيب عليها بالتصميم  ويأملنيوم أو تنفذ بالكامل كقواطع من هيكل خشيب أنميكن للحوائط 

  . تنفذ احلوائط من املباين العادية وبعد ذلك جتلد باخلشبأناملطلوب ، كما ميكن 
  . اخلشبيةاألسقفينطبق على احلوائط اخلشبية تلك املعايري املذكورة مبوضوع و
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  :األعمال المعدنیة
وحدات محاية  ، النوافذ واألبواب( تخدامها باملنزل وهي  املعادن املشكلة السأعمال املعدنية كافة األعمالتشمل 
  ): وحديدأملنيوم (ان لتصنيعهان رئيسيا معدنهناكو، ) القواطع ، السلم والدرابزين  ، للنوافذ

   :نيومملاأل .١
صدأ،  الةموا التصنيع، مقإعادة ة، قابلياملتانة،  اليت جعلته معدنا مثينا هي خفة الوزناألملنيوم خصائص أهممن 

 استخدام تعددت جماالت املتنوعةه اخلصائص ذونتيجة هل ،سهوله التعامل، قابليته للتشكيل والتوصيل الكهربائي
  .يف حياتنا  وصار استخدامه ضروريااألملنيوم

 أعمال ، وتعتمد جودة األملنيوم وكامل النوافذ من األبوابهذا النوع من املباين عادة ما يتم تصنيع بعض يف 
  : على عدة عناصروماألملني
 بالنوافذ يكون استخدامهملم ، واملقاس املقبول ٣,٢ إىل ١,٣ح بني وا وهي تتر: املستخدماألملنيوممساكة / ١- ١

  .ملم٣,٢- .٢ األبواب أما ملم ، ٢ - ١,٦بني 
  .ريب ولكن الصناعة اخلليجية بشكل عام جيدةو األاألملنيوماشتهر :  األملنيومبلد تصنيع / ٢- ١
وأهم ما نراعيه بالقطاع قدرته على )  بابأونافذة ( ويقصد به تفصيلة قطاع إطار الوحدة :طاعالق/ ٣- ١

حتقيق ميكانيكية الفتح واإلغالق من حيث قوة التحمل وسالسة احلركة مع مراعاة العزل الصويت 
غبار  األمطار والم مياهواواحلراري ومنع املياه والغبار من الدخول ، لذا جيب أن يصمم بشكل يق

 أو الباب كقطعة واحدة ال يوجد ا مسامات يستطيع الغبار أووالصوت حيث يصبح إطار النافذة  
وزيادة  جزاء املتحركة بالنوافذ واألبوابوإلحكام غلق اإلطارات واأل .املاء النفوذ منها إىل الداخل

 لوصل مع استخدام قطاعات مدعمة مقفلة املسامات متاما بأماكن اللحام وافعالية عزهلا تستخدم
 وتوفري جمرى بالقطاع لتصريف املياه اليت تنفذ إىل داخل  وفرشاة عالية اجلودةجيدةجوانات من مادة 

  .القطاع عرب فتحه صغرية إىل اخلارج 
 عدة هناك باختالف مساكة وطبقات الزجاج املستخدم به ، وات القطاعوأبعاد تصميم تلفخيكما 
   :أشهرها للزجاج ومن أنظمة

  .ملم ١٢ - ١٠ - ٨  - ٦زجاج مفرد  بأملنيوم قطاع .أ 
  ) ٦+٦+٦=  ملم ١٨  (زجاج مزدوج بأملنيومقطاع  يأيت احلراري والصويت  العزلرضلغ  . ب 

   مساكة الزجاج  واألخري لواألحيث ميثل الرقم ) ٦+١٢+٦ ، ٨+٨+٨= م ل م٢٤ (أو         
  .بني طبقيت الزجاج الفراغ احملصور          والرقم الوسطي مساكة 

 حد كبري إىل وهو فعال .العزل احلراري والصويت على قدرة الزجاج الفراغ يف زيادةويفيد وجود هذا  
 تساعد على العزل احلراري مثل لون الزجاج وكلما كان الزجاج عاكساً أخرى عوامل هناكولكن 
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 فاعلية للعزل احلراري كثرأ أخرى طرق هناك و. اخلارج إىلكلما زادت قدرته على عكس احلرارة 
  : للزجاج نفسه لزيادة قدرته على العزل احلراري مثل ةحمسنوهي تعتمد على مواد 

 تدعى شفافة مادةمت طالء الوجه الداخلي له بطبقة رقيقة من   عاديوهو زجاج: زجاج الكي اليت + 
K.LIGHT  ق بالزجاج بسبب هذه املادة اليت تلتص بذرات مليء فرن خاص الزجاج بإدخالبواسطة

  . للزجاجاألمريكي وهو متوفر لدى املصنع السعودي .فرق الشحنة الكهربية 
 رقيقه توضع بني طبقتني من شفافة وهو عبارة عن شرحية . HEAT MIRORالزجاج احلراري + 

  .الزجاج وهي متوفرة لدى مصنع الزامل للزجاج
النافذة فمنها ما يعمل مبفصالت ومنها ما ينزلق على  أو ويقصد ا طريقة فتح الباب .ميكانيكية الفتح/ ٤- ١

  . من طريقة فتحأكثر به ما يكونمسارات بواسطة عجالت ومنها 
  :بالنوافذ املنزلية ميكانيكية الفتح أمثلةمن  + 

 .الشاقة للخدمةوهي األفضل  النوافذ املفصلية .أ 
 . النوافذ املنزلقة أفقياً.ب 
 . )البق( نوافذ تفتح مائلة للداخل  .ج 
 . نوافذ تفتح على حمور أفقي باملنتصف.د 
  . )قالبمفصلية مع (  نوافذ فتح مزدوج .ه 
  . )بالقمنزلقة مع  (  نوافذ فتح مزدوج. و
  ).Carton wall، Structure glassing( الواجهات الزجاجية الثابتة مثل نظام .ز 

  :باألبواب املنزلية ميكانيكية الفتح أمثلةمن + 
 . )منزلقة أفقياً( ب سحاب أبوا .أ

  .الشاقة للخدمةوهي األفضل فصلية مأبواب  .ب
 

  : وهي األملنيوم لدهان يقتان طرهناك:  األملنيومدهان / ٥.- ١
 وهي تعتمد على خلق فرق بالشحنة الكهربية بني : Anodized Colorsطريقة االنودايز / ١- ٥- ١

تكون  ، وهذا النوع باألملنيوم قااللتصا علىمما جيرب جزيئات الدهان  واألملنيومالطالء 
  . حمدودة فيهاأللوانخيارات 

ويكون  Polyester Powder Coating  بودرة البوليستراستخدام ب وهو :البودر كوتيد/ ٢- ٥- ١
 ، Electrostatic Guns  توماتيكياً مبرشات إليكتروستاتيكيةأو بودرة البوليستر رش

 ، وتساعد هذه ) لون١٠٠٠أكثر من ( عديدة جداً خيارات ألوان دهان البودرةويوجد ب
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   مقارنة بألوان األنودايزللون واللمعة على قطاع األملنيومثبات االطريقة من الدهان على 
(Anodized Colors) ،نيوممل األاحلماية من تآكلو.  

 ال أن ذوالنواف باألبوابملم ويفضل ١٢ىلا ملم٣ح بني وا الزجاج وهي تترأللواح عدة مساكات هناك/ ٦- ١
  : ووظيفته ه تعتمد على مظهراأنواع للزجاج نأكما  .ملم ٦تقل مساكة الزجاج املستخدم عن 

 مثل ةليأومواد  من خالله ومصنع من ةوهو زجاج نقي يسمح بالرؤي:  الزجاج املسطح الشفاف .أ
نواع رخص أمن أ يعترب هذا النوع . الصودا واملغنيسيومأكسيد ، الكالسيوم، السيلكونالصودا،

األماكن اليت حتتاج إىل كشف بصري مثل يف  ويكثر استخدامه .الزجاج املستخدم بقطاعات األملنيوم
  .واجهات احملالت التجارية

 إكسابهجل أ من أصباغمكوناته   عن زجاج مسطح شفاف يدخل يفعبارةهو :  الزجاج املظلل .ب
 ةأشع اختراق  معدليقلل من ا النوع من الزجاجذهو  ، الشمسةأشعخواص التظليل وامتصاص 

  .لزجاجلالشمس 
 ثر الشمسألتقليل   من املعادنة رقيقة عن زجاج مسطح مغطى بطبقعبارةهو  الزجاج العاكس .ج

 من جهة الشفافية عدم خاصية يعطي الزجاج دن املع طبقةاستخدامو  ،إشعاعاابعكس بعض من 
  .لألشعةل النهار بسبب عكس الزجاج  خال يرى من خالل الزجاجأن للشخص ميكن الحيث  الطبقة

هما للتغلب على خاصية الشفافية  كليأو سطوحهحد أهو زجاج عادي مت ختشني :  الزجاج اخلشن .د
  :للزجاج ويتم ذلك بطريقتني

 احملبب واملدعم أواملبزر  ( أمثلتها الزجاج خشنة بفعل طريقة التصنيع ومن أسطح تكون أن+ 
  ).بالسلك

 غري وجعله بالبخ بالرمل مما يتسبب بنحت السطح أوح الزجاج باجلك  يتم ختشني سطأن+ 
 اليت األجزاءغطية  هذه الطريقة بعمل رسومات على الزجاج من خالل تلاستغال وميكن .شفاف
  .األخرى األجزاءرش الرمل على   ويتمشفافة تبقى أنيراد 

ا ذ هجهأو أحد .ةباحلرارقوى  املأو نوع من الزجاج املسخن هو): سيكوريت( الزجاج املقوى .ـه
ا ذي يلعبه هذ الاملتانة لدور باإلضافة  ،املعادن أنواع أحد بواسطةالنوع من الزجاج يكون مغطى 

  . أيضا يف العزل احلراريوبالتايل يساعد  املارة للداخل ، الشمسأشعه يقلل منالنوع من الزجاج فانه 
 أهم من  ،بإحكام مغلقه فارغة جاج بينهما منطقه عن طبقتني من الزعبارةهو :  الزجاج املزدوج .و

 من خالل عمل الفراغ بني طبقيت الزجاج الفقد احلراري  و تقليلالشفافية توفري املزدوجفوائد الزجاج 
ملم ٦ ا يكون الزجاج الداخلي شفافأنهذا النوع من القطاعات يف  ويفضل . كعازل حراري

 مساكتهقل ت ال اإلغالق فراغ حمكم املم بينهم٨اف  شفأو مظلل أو عاكس أوواخلارجي سيكوريت 
 .ملم٨عن 
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الواجهات  ميكن استعماله يف  ،خاصة ةبطريق عن زجاج عادي مقوس عبارة هو:  الزجاج املقوس .ز
 . وللعلم أن هذا النوع من الزجاج تكون تكلفته مرتفعة. الدائرية أواخلارجية املقوسة 

  تشكيالت من توجدحيث متاما ملساء غري أسطحهتكون  لزجاج من اا النوعذه:  الزجاج املعشق .ح
قل من الزجاج الشفاف أا النوع مبرور الضوء حبجم ذيسمح ه . سطحه  على نافرة قليالرسومات
 . وبعض النوافذ الثابتة مثل القبابخليالداالديكور   يف ، وهو يستخدم كثرياالعادي

 لنجاح القطاع مبرحلة ا رئيسياسبب) األملنيوم الباب أونافذة ال( الوحدة إكسسواراتيعترب حسن اختيار / ٧- ١
 مبيكانيكية الفتح ووزن لدرايته يتم اختيارها بناء على توصية مصنع الوحدة أن وجيب .التشغيل 

  .ربية بذلكو الصناعة األاشتهرت وبشكل عام .الوحدة ودرجة اللون بالقطاع 
 اليت تثبت بالشباك من اخلارج وميكن وهو الستارة املعدنية: الرولينج شتر / ٨- ١

 وتعتمد جودة الرولينج . منه أنواع عدة هناكوالضوء  وةالرؤيقفلها حلجب 
  :شتر على عدة عناصر هي

 وهنا يكون املفرغ من الداخل . األملنيوممساكة وتصميم شرحية / ١- ٨- ١
 ويوجد مصنعان بالسعودية يصنعان هذا النوع األفضلهو ) اكستروتد(

  . متقارباا جيد وسعرمهوكالمه
 حيث .طريقة تثبيت شرائح الشتر بقضيب السحب املتحرك / ٢- ٨- ١

 استخدام األفضل ومن . تللتثبي من البالستيك اتستخدم بعض املصانع قطع
  .شناكل معدنية غري قابلة للصدأ 

ومفي  حيث يعترب ماطور شركة س.ماطور السحب الكهربائي / ٣- ٨- ١
ألفضل من حيث قدرته على التحمل وجودة  وااألشهرالفرنسي هو 

  . من خالل قضيب داخليوإنزاله كما ميكن تركيب الشتر مبحرك يدوي يقوم برفع الشتر .الضمان
 حيث ميكن قفل الشتر من . أمانبعض الشركات مثل آفال توفر رولينج شتر مبفتاح / ٤- ٨- ١

  . املسكنألصحاب ألمانا من ا عاليا من اخلارج مما يوفر قدرهالداخل بشكل يصعب فتح
  

 أفقيا منزلقة أو ثابتة بظلفوميكن تركيبه دخول احلشرات يستخدم سلك الشباك ملنع : سلك الشباك/ ٩- ١
 تزود مبحرك أن منزلق رأسياً من خالل بكرة علوية يلتف عليها السلك واليت ميكن أوعلى عجالت 

  : من سلك الشباك أنواع عدة هناك و. أيضاكهربائي 
 الرديء منه ميكن التعرف عليه عند فرك السلك بقوة .النوع املعدين ويأيت منه نوعان جيد ورديء / ١- ٩- ١

  .األصابععدة مرات حيث تظهر صبغة سوداء على )  والسبابةاإلام (اإلصبعنيبني 
  .األمريكي أفضلها أنواع منه عده  من املعدين ويوجدأفضلوهو ) شبيه بالبالستيك(الفيرب / ١,٩,٢
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 عدم توفر مقاسات أيضا ولكنه نادر وغايل الثمن ويعيبه األنواع أفضل وهو . تيل ساإلستانلس/ ٣- ٩- ١
  م١,٢للشبابيك اليت يزيد عرضها عن ) عرض(كبرية 

  

  : هيأسبابخر لعدة من مصنع آل)  بابأونافذة   (األملنيومأسعار وحدات ت يف وايرجع التف/ ١٠- ١
  ).املصنع( مصدر التوريد أو طريقة الدهان أوستخدم بالتصنيع  املاألملنيوم وجود اختالف بسماكة .أ

  .كمالياته من جوانات وفرش وطرق جتميع أو اختالف بشكل ونوعية القطاع .ب
  . اختالف مبواصفات الزجاج من حيث النوع والسماكة ومصدر التوريد.ج
  . والكمالياتاإلكسسوارات  مواصفاتأوف بنوعية  اختال.د
  .وأدق أفضلويعترب اآليل )  آيل أويدوي ( ة التجميع  اختالف بطريق.ه
  . اختالف بدرجة اجلودة بالتصنيع والتركيب.و
  . سعرأفضل تسعى ليكون سبب حصولك على أن وهو البند الذي جيب . املنافسة على املشروع .ز

صل على أفضل منتج قل سعر قبل التأكد واالقتناع بأنك ستحأنصح بأعمال األملنيوم عدم االنسياق وراء ألذا 
 من خالل تطبيق املعايري الواردة بالبند السابق مع ىخرأوذلك مبقارنة مواصفات هذا العرض مع عروض مصانع 

 أو بالسوق عمال املصنع والتأكد من مصداقيته بالسؤال عنه بالسؤال عن سابقة أامراعاة درجة اخلربة لكل منه
  .كرب منهأ أو ملشروعك ٍوا حبجم مس أعماالم هل العمالء الذين نفذحدأ

  

  : احلديد.٢
 ، والدرابزيناألبواب اخلارجية بالسور ، السالمل  ( أمههاالعديد من عناصر املنزل واليت من يف يستخدم احلديد 

  ) بالطابق األرضي ، سلم اخلزان ، وباب السطح وحدات محاية للشبابيك، و) البلكونات(هاندريل التراسات 
 حبيث تتوفر به مواصفات السالمة ملالستخدا امنآىل و يكون بالدرجة األأندي باملنزل أي عمل حدييف وينبغي 
  :التالية

 ذلك بعض تصاميم الدرابزونات أمثلة ومن . تؤذينا وأطفالنا أن حادة ميكن أطرافكون به ي ال أن  .أ 
  . البارزة واحلادةاألطرافواألبواب ذات 

سم مما يسمح للطفل ٢٠ من أكثر) البلكونات(التراسات هاندريل يف  ال تكون املسافة بني القوائم أن  .ب 
 .الصغري البنية من املرور خالهلا

 قائمة حادة تفصل بني أجزاء رؤوس ذات بأسوار) داخل احلديقة(البعض يلجأ لقواطع داخلية  .ج 
 . على األطفالااحلديقة مما يشكل خطر

 .أي متديدات كهربائية مير بالقرب منها أن حديدية باملنزل أعمالمن املهم جتنيب أي   .د 
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  : احلديديةباألعمالمواصفات اجلودة 
  . ذات السماكة املناسبةاألنبوبية أو ةاملسمطاستخدام القطاعات احلديدية   .أ 
 . اللحامات الكهربية املربودة جيدا وال يوجد هلا أي أثرأوالتجميع بالرباغي   .ب 
 .متاثل جزيئات التصميم بكافة األعمال  .ج 
 قدرة حتمل األعمال ةمراعا مع .ري وعجالت تتحمل وزن الباب جماأواستخدام مفصالت   .د 

 . وصحة التثبيت ا احلاملة هلاةاخلراساني
 .استخدام حليات من نوعية جيدة ال يتغري لوا  .ه 
مة الرطوبة والصدأ واخلدش وااستر ملقيستعمل نظام الطالء االلكتروستاتيك باستخدام مادة البويل   .و 

 .درجة مئوية ٢٠٠ ال تقل عن  حرارتهمع إدخال الباب يف فرن درجة
 تربشم مسامري بلحام كهريب بعد تثبيتها وتدهن أن جيب . بالطابق األرضي لشبابيكاوحدات محاية   .ز 

 .كاعازل ومن مث تطلى بنفس لون الشبب
 اخلارجية قبل التصنيع ليتم مراعاة ذلك بتفصيل األبوابمن املهم حتديد كوالني ونظام فتح وقفل   .ح 

  ).ترباس مع كيلون( األقفال املزدوجة أو اليت تفتح بالتحكم من بعد األبوابال لذلك  مث.الباب 
إمكانية التأثر  بسبب  فاحلديد غري مفضل اأما بالسالمل والدرابزين  .ط 

 . الناجتة من حدة األطراف وتوصيل الكهرباء بالرطوبة وخطورا
لبعض لعمل  يلجأ ا. بسالمل حمدودة االستعمال فقط وميكن استعماهلا

ة من  وعمل الكوبسته أطرافةقاعدة للدرابزين من احلديد املأمون
هذه احلالة نتجنب خماطر حدة احلديد ولكن لن يف  واخلشب،

 لذا أفضل أن يتم .نتجنب صدأ احلديد من األسفل بسبب الغسيل 
 اخلرسانة على طرف السالمل بارتفاع أو من املباين ةعمل نعل
 أولدرابزين وذلك لرفع الدرابزين اخلشيب سم ويثبت عليها ا١٠,٢٠

  .احلديدي عن بالطة السلم مما حيميه من مياه الغسيل
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  )٦(: التكسیات  أعمال
ل التكسيات للحوائط واألرضيات اليت يستخدم اعمأكامل يقصد بأعمال التكسيات 

  :كسيات  التعا أنوأشهر الطبيعية ، ونستعرض تاليا أوا البالطات سواء املصنعة 

  
  : البالطأنواع .١

  الشكل  االستخدام  الوصف  النوع  
النوع األكثر شهرة يأيت بلون االمسنت   إمسنيتبالط   أ

وهو متعدد املقاسات ويصنع من خليط 
  .امسنت ورمل

 بربادة  مدعمةأنواعكما يوجد منه 
ادة سائلة مب أو  تسليح حديدأو احلديد

  )النحت (الربى مةواملقتزيد من صالبته 

 . رضيأوخارجي 
باألرصفة واملمرات 

  . احلديقةوأرضية
  

  

  

  أطوالهسم وتأيت ٢,٣ مساكتهبالط مربع   بالط املوزايكو  ب
 ، وهو يتكون ٣٠+٢٥+٢٠مبقاسات  

  : وظهروجهمن 
بودرة رخام = ون منيتكو:  الوجه .أ

+ حصوات الرخام + أمسنت أبيض + 
 .أكسيد باللون املطلوب

 =ون من وتتك: ظهر ال طبقة .ب
  .رمل + سودأأمسنت 

 . رضيأوداخلي 
  بالغرف واملمرات 

  

  
  

  

  أطوالهسم وتأيت ٢,٣ مساكتهبالط مربع   بالط املوزاييك  ج
 ، وهو يتكون ٣٠+٢٥+٢٠مبقاسات  

+ أمسنت أبيض + بودرة رخام من 
  بيضأرمل  + حصوات الرخام

 .رضي أداخلي و
  بالغرف واملمرات 

  
 .رضي أخارجي و   مقوى بربادة احلديدإمسنيتهو بالط و  بالط األستيل كريت  د

باألرصفة واملمرات 
  . احلديقةوأرضية

  

 . المؤسسة العامة للتعلیم الفني والتدریب المھني.  بعض محتویات الموضوع مقتبسة من كتیب التبلیط ) ٦(
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 البالط من امسنت وبودرة يتكون وجه  بالط اسكاليوال  ه
 زاهية بألوانالرخام على شكل عروق 

  .ويشبه الرخام الطبيعي

 .رضي أداخلي و
    باحلمامات واملطابخ

 االمسنت والرمل عتهصنايدخل يف   بالط سرياموكريت  و
   ٢×١٥×١٥ ومقاساته . ىخرأومواد 

 .رضي أداخلي و
باحلمامات واملطابخ 

  يةواواملعامل الكيم

  

 إضافةيصنع من االمسنت والرمل مع   بالط انترلوك  ز
 وأشكال مبقاسات ويأيت خاصة ألوان
  . متعددةوألوان

 .رضي أخارجي و
باألرصفة واملمرات 

  . احلديقةوأرضية
  

  
 السرياميك ويصنع أنواعهو نوع من   ط تراكوتابال  ح

من الفخار ويأيت مبقاسات وتصاميم 
  .متعددة

 .رضي أخارجي و
باألرصفة واملمرات 

    . احلديقةوأرضية
وهو نوع من التبليط يتم باستخدام   ستامب كونكريت  ط

 بألوانخلطة خرسانية مسلحة تلون 
 إلعطاءخاصة وتصب وتشكل باملوقع 

  .مجيل ومظهر أشكال

 .رضي أخارجي و
باألرصفة واملمرات 

  . احلديقةوأرضية
  

  
 منها . وألوان وأنواع أشكال بعدة يأيت  بالط احلجر الطبيعي  ي

 هندسية ومنها بأشكالاملشكل 
  .الطبيعي

رضي أ(خارجي 
 باألرصفة .)وحوائط

 وأرضيةواملمرات 
  احلديقة والواجهات

  

 ويأيت صقلهو ههو حجر طبيعي يتم قص  بالط الرخام  ك
  .  متعددةوألوان وأشكالمبقاسات 

داخلي وخارجي 
 .) رضي وحوائطأ(

 باخلارج يتغري هولكن
 مع الزمن بسبب لونه

   للماءتشربه
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 ويأيت وصقله ههو حجر طبيعي يتم قص  بالط اجلرانيت  ل
  . متعددةوألوان وأشكالمبقاسات 

داخلي وخارجي 
 .) رضي وحوائطأ(

 من الرخام أفضلوهو 
 منه وأقوىارج باخل

  .من ناحية الصالبة

  

 وبودرة األبيضوهو خليط من االمسنت   بالط رخام صناعي  و
 تعطيه اليت كاسيداألالرخام وبعض 
  .اللون املطلوب

 .داخلي وأرضي 
  .للمطابخ واحلمامات

  

 أنواع التبليط ومنه أنواع أشهروهو   بالط السرياميك  ن
 إضافة . متعددة وأشكالومقاسات 

  . الديكور املتوفرة بهتواراإلكسس

 بكافة .داخلي 
  . واحلوائطاألرضيات

  
 . صالبة من السرياميك أكثروهو بالط   بالط البورسلني  س

  . وتصاميموألوانويأيت بعدة مقاسات 
 بكافة .داخلي 

  . واحلوائطاألرضيات

  
 أووهو بالط من اخلشب الطبيعي   بالط الباركيه  ع

 شكالوأ أنواع ويأيت بعدة .مصنع 
  .وتصاميم 

 .داخلي وأرضي 
 ما األرضياتبكافة 

عدا احلمامات 
  .واملطابخ

  

  

 للماء، نفوذهعبارة عن أرضية مسامية    الروستكأرضيات  ف
متجانسة من البحص الطبيعي تفرش 
باملوقع بدون فواصل وذلك باستخدام 

  .الصق قوي شفاف

داخلي وخارجي 
   .رضيأ

تستخدم بشكل 
رئیسي في المناطق 

تي تتعرض لحركة ال
مشاة كثیرة وتتمیز 

  بعدم ظھور آثار األقدام 

  
  

  
جتليد بواجهات   ص

  موزايكو
 البياض و يتم عمله أنواعهو نوع من 

  ويتم. على كاملها أو  احلوائطلبأسف
 تارواألو جقبعد الطرطشة االبتدائية والب

  :و يتكون من طبقتني
 سم ٢,٥مسكها ) :بطانة (ىلواألالطبقة 
كجم ٤٠٠ مكونة من ةمون  منو تعمل

     للواجهات.خارجي 
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 السطح ىويسو   رمل٣م/ امسنت 
خربشة  جيدا بدرعه بالقدة مث يتم

 .لتخشينهالسطح 
و تعمل ): هارةظال( الطبقة الثانية 

:  مكونة من ةمونمن  مم٦بسمك 
بيض مير من أجزء من كسر رخام ٣

بودرة   جزء٢+ مم ٤مهزة سعة عيوا 
بيض مع أ جزء امسنت ٢+ رخام 
  كاسيد اللون املطلوبأ إضافة

مكعبات الفسيفساء   ع
  )موزاييك(

وهي قطع بالط صغرية يطلق عليها 
وتأيت مبقاسات خمتلفة ) خردة( اسم أيضا

 جممع أوسم وتكون متفرقة ٣-٢-١
بك لتشكيل بعضها باللصق على ش

 وميكن . كربأبعاد بالطات بأ
  .جداريه لوحات استخدامها لعمل

اخلي وخارجي د
تعترب جيدة بأرضيات .

احلمامات واملسابح 
لكوا مانعة لالنزالق  

 أيضاوتستخدم 
باحلوائط الداخلية 

  .واملسابح

  
  

  
  

  
  
  : البالططرق تركيب - ٢

  :األرضيات/ ١- ٢
بكافة البالطات الرقيقة ذات الفواصل الواضحة مثل / ١- ١- ٢

 على فرشة من يبالتركالسرياميك والبورسلني والتركوتا يتم 
 يعلوها  لضبط املنسوب وامليول ،)سم ٥-٣( الرمال بسمك 

 كما .. )سم ٣-٢( بسمك  )لرم+ أمسنت أمسر  ( ةاملون
بألوان ) مادة تعبئة الفراغات بني البالط(ةيفضل استخدام روب
مة وا كما يفضل أن تكون من نوعية مق.مناسبة للون البالط

ما التبليط اخلارجي أالغسيل، للماء باملطابخ واحلمامات وغرف 
 أوتساعد على متدد وانكماش البالط دون أن ينكسر ) ايبوكسي( بالستيكية ة ترويبفيفضل به

باألماكن ) سم يعبأ مبادة مطاطية متتص متدد البالط٢-١فاصل بعرض ( استخدام فواصل التمدد 
 بعد تركيب ةبئة الروب وينبغي أن يتم تع.)حسب املساحة والتصميم(اليت حيددها االستشاري 
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تركيب البالط يف البالط بيوم واحد مع التنظيف اجليد للفواصل قبل الترويب ، كما يراعى 
 ةاألربع(بزوايا كل بالطة ) صليب بالستيك بعدة مقاسات(استخدام الفواصل البالستيكية 

نت ، وميكن التركيب بالغراء بعد جتهيز األرض وضبط ميوهلا خبلطة من االمس) أركان
 بدوا ومن مث ختشني سطح لياسة أو  )سم ٥-٣(  بسمك على طبقة رمل )سم٢,٣(بسمك

اختيار حالة اللصق ينبغي يف  اخلردة ، وألرضيات األفضلهي ) اللصق(األرض ، والطريق الثانية 
خمطط طريقة توزيع البالط حسب (  خمطط ورشة إعدادغراء لصق جيد ، ومن املهم جدا 

للتأكد من مطابقته لديكور )  احلجرة والبالط والفواصلأبعاد( دقيق مبقاساته )التصميم املطلوب 
 تتم هذه اخلطوة قبل شراء البالط للتأكد من أن التنفيذ ، ويفضل وإمكانية املطلوب األرض

 ويتم االستالم النهائي مبطابقة .) أمكن أنوبدون غاليق (مقاس البالطة اليت حتقق التصميم 
  .ورشةالتنفيذ ملخطط ال

  : التاليةاألمور اجليدة ينبغي مراعاة طالبالولتحديد مواصفات 
 أكثر ذلك تؤخذ عينات عشوائية من والختبار . بكامل كمية البالط األضالعاستواء طول + 

  . وقياس أبعاد البالطات ومقارنتهاةكرتونمن 
  .ةكرتون باختبار عدة عينات من أكثر من .خلو البالطات من التقوس + 
  .ةكرتون باختبار عدة عينات من أكثر من .مة احلواف من أي كسر سال+ 
 باختبار عدة عينات من أكثر من .) ألواحللبالطات ذات اللون  (األلوانعدم اختالف + 

  .ةكرتون
 باختبار .)  تركيز للونأو انتشار عدم أو ثابتة باللون ساخأو(عدم وجود لطخات بالبالطات + 

  .ةتونكرعدة عينات من أكثر من 
مة وا تكون مقأن فمثال ينبغي .صفات البالط لالستخدام املطلوباالتأكد من مطابقة مو+ 

 كبرية ينبغي التأكد من قوة حتمل ازانأو وباألماكن اليت تتحمل . املنزلية واملنظفات لألمحاض
 يكون أنواليت أيضا جيب ) مثل أرضيات مواقف السيارات(زان الواقعة عليها والبالطة لأل

  . السيارة من زيت وعالمات العجالتساخأولبالط املستخدم ا ال تلتصق به ا
لذا من املهم ) حف وجه البالط بواسطة مكنة اجللي(هذه النوعية من البالط غري قابلة للجلي + 

   .األرض استواء سطح كامل بالطات إتقانتركيبها يف 
  

(  على فرشة من الرمال بسمك التركيب يتم :البالطات السميكة مثل الرخام واجلرانيت / ٢- ١- ٢
 ، )سم ٣-٢( بسمك  )لرم+ أمسنت أمسر  ( ةاملون يعلوها  لضبط املنسوب وامليول ،)سم ٥-٣

ويف حالة املساحات ) بالطات متالصقة( الرخام واجلرانيت بدون فواصل أرضياتوتركب 
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 الكسر نتيجة أوالتقشع الكبرية اخلارجية يستخدم فاصل متدد للمساعدة يف محاية البالطات من 
  .التمدد واالنكماش بالبالط بفعل اختالف درجة احلرارة

 لذا يعامل كالسرياميك يف إتقان .قابل للجلي نظرا لشدة صالبتهاليعترب اجلرانيت من البالط غري 
  .استواء سطح كامل بالطات األرض وقت التركيب

 وذلك بسبب اختالف خواص .صل  يدمج استخدام الرخام مع اجلرانيت بشكل متأنوال يفضل 
 الرخام أنحيث . اليت تساعد على تغري لون احلجر املياهاحلجرين يف الصالبة ومعدل تشرب 

 ه وال ميكن جلي. وتانه سطحه بسبب تغري لون ه جليإعادة إىل استخدامهسيحتاج بعد فترة من 
  . باجلرانيتاتصاله يف حالة

  : التاليةاألموربغي مراعاة والختيار احلجر والتركيب بشكل جيد ين
  . العروق الشديدة والسوداء جتنب الرخام ذو +
  .هوجود خمطط ورشة يتم التنفيذ واالستالم مبوجب +
   .التركيب يف رخص عمالة أعدم اختيار + 
   .للون الفاحتة ااأللواح مع جافةجيب العمل خبلطة + 
  .كبرية الاأللواحتركيب  أثناء مقابض شفط الرخام إحضار  جيب+
  . مع عدم وجود فواصل. بني خطوط التركيب  واستمرارية يكون هناك تواصلأنجيب + 
  . يكون هناك فرز كامل للرخام قبل التركيب أنجيب + 

  
 بفرد طبقة من الرمل حىت هاالنترلوك يتم تركيب/ ٣- ١- ٢

الوصول للمنسوب املطلوب ورشه جيدا باملاء وبعد ذلك 
 ومن .ضبط امليول واملنسوب ترص بالطات االنترلوك مع 

مث تعبأ الفراغات بني البالطات بالرمل وتنظف مبكنسة 
  . باملاءأخرىومن مث ترش مرة 

  
االستامب كونكريت هي خلطة خرسانية يستخدم / ٤- ١- ٢

 ويتم . خاصة وألوانبيض أ مع رمل األبيضا االمسنت 
صب خرسانة االستامب كونكريت على طبقة رمل مت 

 ومن مث . املنسوب ا طا جيدا باملاء وضبفرشها ورشه
 شبك حديد هيتم وضع طبقة من نايلون مسيك يفرد علي

 اخلرسانة من املرور لتتمكن (ه مبقدار كاٍفالتسليح مع رفع
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 يدويا ، أو خاصة ةنقش يذ وقبل اجلفاف يتم تشكيل سطح اخلرسانة بقالب .)  احلديدأسفل
 يسبق الدهان أن كما ميكن .بدهان شفاف حلمايتها جيف يتم دهان سطح اخلرسانة أنوبعد 

  .األرضيةالشفاف عمل دهان تعتيق يزيد من مجال وطبيعية 
  
  . اخلشبيةباألعمال شرحه مت . الباركيه /٥- ١- ٢
  
ويتم لصقها ) خرسانة مسلحة( طبقة من البحص يتم فردها على فرشة .الروستك / ٦- ١- ٢

  . متعددةانبألو ويأيت .باخلرسانة مبواد لصق خاصة 
 .وتركيب اكسسورات الصحي والكهرباء) األخريالوجه ( مرحلة البالط تكون سابقة ملرحلة دهان أنحيث 

سم بني اللفات املفرودة وتثبت ٢٠ بتراكب) ماكرو١٢٠-١٠٠(ينبغي محاية البالط بفرد لفات نايلون مسيكة 
سم ٢-١ايلون بطبقة من اجلبس بسماكة  ويغطى النبإحكاماللفات بالسكلو بواسطة الشريط الورقي الالصق 

 سقالة أو حتت أي سلم ونتراالك خشب ألواح حلماية البالط ، كما ينبغي استخدام نالنايلوفوق لفات 
  .داخلية تنصب فوق اجلبس احلامي للبالط

  
  :احلوائط/ ٢- ٢

لتركوتا كافة البالطات الرقيقة ذات الفواصل الواضحة مثل السرياميك والبورسلني وايف / ١- ٢- ٢
  :بطريقتني يتم التركيب

 من االمسنت ةمون وهي تثبيت البالطات باستخدام : طريقة اخللطة .أ
 املباين اليت مت جتهيزها بتخشينها من أسطح وهي تتم على .والرمل 
  ) .كتلك املستخدمة لبطانة اللياسة (شتهاطخالل طر

  
قد مت لياستة مع  وذه الطريقة يكون احلائط : طريقة اللصق بالغراء .ب

يتم وزن احلائط  (سطحهختشني 
ومن مث يتم لصق البالطات ) باللياسة

 أفضلبغراء خاص ، هذه الطريقة 
 عيوب التنفيذ أنلوزن احلوائط كما 

 أسرع وهي قلأا تكون ) التطبيل(
  .بالتنفيذ 
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  : بطريقتنيالتركيب يتم .البالطات السميكة مثل الرخام واجلرانيت / ٢- ٢- ٢
   كما هو الوضع مع السرياميك:خللطة  ا.أ

يوجد ا عدة ( وهي تتمثل بوضع عناصر معدنية .  وهي طريقة مفضلة : ميكانيكيا مع اخللطة .ب
  .تزيد من قوة تثبيت البالطات الثقيلة على املباين بالواجهة) أنظمة

ياض و يتم  البأنواعهو نوع من  Mosaic Plaster : املوزايكو: واجهات املوزاييك/ ٣- ٢- ٢
  : ويتكون من طبقتنيتارواألج وقبعد الطرطشة االبتدائية والب  احلوائطإلكساءعمله 

   رمل٣م/ كجم امسنت ٤٠٠ مكونة من ة سم وتعمل من مون٥-٢مسكها ) :بطانة ىلواألالطبقة 
  . املشطأوالسطح جيدا بدرعه بالقدة مث يتم خربشة السطح باملنجافريا ى و يسو

 بيض ميرأجزء من كسر رخام ٣:  مكونة من ةمونمم من ٦وتعمل بسمك ): هارةظ ال(الثانية  الطبقة
اللون  كاسيدأ إضافةبيض مع أ جزء امسنت ٢+  جزء بودرة رخام ٢+ مم ٤من مهزة سعة عيوا 

  : هارة ظطريقة عمل طبقة ال  جرانيتأوجزء كسر بازلت ١ +املطلوب
  .ين بقوة بواسطة املسطرارةظهال ةمون قذف*     

   . سطح مستٍوىللحصول عل تسوية السطح باحملارة مع الدرع بالقدة     *
   .الرخام  نظهر كسرحىت حجر الكاربوراندم ةبواسطيتم اجللي و الصقل       *
   ببلورات حامض االكساليكأويتم التلميع بالشمع      *
  :Artificial Stone Plaster الصناعي بياض احلجر      *
 تني بعد عمل الطرطشة االبتدائيةيعمل من طبقو املباين  داخلأو هذا البياض خارج يستخدم     *

 جقالب مث نعمل أيام ٣لطرطشة مبللة ملدة اوتترك  رمل ٣م/ كجم امسنت ٤٥٠اليت تتكون من 
 رمل مع ٣م/ كحم امسنت ٤٥٠سم مكونة من  ١,٥بسمك ) البطانة: ( ىلواأل الطبقة، تارواألو

 حتسوية السطمة النفاذية للماء وبعد وا السلفوسيت لزيادة الصالبة ومقأوا السيك  مادةإضافة
  .سم٢مم خبطوط تبعد عن بعضها حوايل ٣يتم متشيط البطانة بعمق  جيدا

 جريي مير من مهزة سعة عيوا حصىجزاء أ ٤ مكونة منةمونوتتكون من ) هارةظال :لطبقة الثانيةا 
 جريي جزء بودرة حجر٢ +  مم٢ مهزة سعة عيوا جزء جمروش حجر جريي مير من ١,٥ +مم٣
 مرطبا باملياه أيام ٧ البياض ملدة ىيبق أن ب جيو ة املطلوباأللوانكاسيد أ+ جزء امسنت  ٢ +

 شكل إىلبالبوشاردة مث يقسم   الدقأو بالشاحطة عملية النحت تبدأومعرضا للهواء والشمس مث 
  .مس٠,٥ سم و عرض ١ بعراميس غاطسة بعمق أحجار
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  :األعمال الجبسیة
 كربيتات الكالسيوم املائية  ملح ، ويتكون من)اجلفاف والتماسك(مادة بيضاء المحة سريعة الشك اجلبس 

)CaSO4 .2H2O ( الشعر قبل بإضافة، وهو مادة ضعيفة لذا جند بديكورات اجلبس يتم تدعيم اخللطة اجلبسية 
  .الصب لزيادة قوة التماسك بداخل القالب اجلبسي

 من وجود ديكورات جبسية يف خمتلف الغرف  منزليكاد ال خيلوأصبح اجلبس مادة أساسية بالديكور حيث 
  .والزوايا وغريها واملمرات

  : الديكورات اجلبسيةأنواع -١
  :قوالب مسبقة الصب/ ٢- ١

 ةتصاميم ثابتذات قوالب ب يتم صبهاحيث ) الشعر (باألليافتصنع من اجلبس املدعم وهي قطع جبسية 
 وتعتمد جودة هذا النوع على جودة قوالب الصب اليت . ةاملشجر أو ةاهلندسي أو ةمتنوعة مثل الكالسيكيو

دقيقة التشكيل والتصنيع ليتم احلصول على حلية )  مواد االيبوكسيىحدإ(كون من مادة مطاطية ت أنجيب 
ب يلجأ كثري من مصانع اجلبس  التفاصيل وناعمة السطح ، ونظرا الرتفاع تكلفة هذه القوالةجبسية دقيق

قل ولكن املنتج النهائي أالصغرية الستبداهلا بقوالب صب مصنوعة من اجلبس وبالتايل تكون تكلفة التصنيع 
  : هذا النوع أمثلةلن يكون باجلودة املطلوبة ، ومن 

 ركب بشكلتصب بقوالب طولية وتوهي حليات جبسية  :  املستمرة الوحدات الطولية.أ
  ) .،تاج الفتحات،العقودأكتاف البانوهات اجلدارية،إطاراتالكرانيش،( مثل متتاٍل

  
 واألعمدة) الصرر(وهي حليات جبسية تصب بقوالب مفردة مثل  البانوهات :  الوحدات املستقلة .ب

  .والتيجان والعديد من احلليات والتحف املفردة

  
صبها مبعامل خاصة على شكل مربعات ويتم تركيبها  وهي وحدات يتم : وحدات بالط السقف .ج

  . تثبيت معدنية خاصةوأدواتميكانيكيا بواسطة جماري 
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 :النقش على اجلبس/ ٢-١
شاع استخدام الزخارف اجلبسية باملباين التراثية ببالد املغرب 

 على وتثبيته ه يتم باحلفر على اجلبس بعد فرد وهو فن راٍق.واألندلس
 أو ةمتنوعة مثل الكالسيكي تصاميم السقف خللق زخارف بأوط احلائ

وقتنا احلاضر اشتهرت العمالة املغربية ذا يف ة ، واملشجر أو ةاهلندسي
  . اجلبسيةاألعمالالنوع من 

  

  : اختيار ديكور اجلبس املناسب كيفية-٢
  : عوامل يعتمد جناح اختيارنا لنوع وتصميم الديكور اجلبسي املناسب للفراغ على عدة

 . مع حجم الفراغ وارتفاع السقفهأبعادتناسب مدى  -
 .األثاث لشكل وحجم وتصميم وتصميمه نوعهمالئمة مدى  -
  . نتائج عكسيةإىل قد تؤدي عدم املبالغة بالزخارف واحلجم فزيادا -
 .عيوبه وإخفاء الناحية اجلمالية للفراغ إبراز والتصميم واحلجم على النوعيف التركيز  -

  

  :ير احلليات اجلبسية حماذ- ٣
 : نراعيها وهي أن عدة عوامل ينبغي أمامتعترب احلليات اجلبسية ضعيفة 

 األثاث املعرضة للصدمات مثل احلوائط خلف باألماكن يفضل عدم استخدامها :الصدمات -
 .لالصطدامركان احلوائط املعرضة أبواملتحرك 

أسقف احلمامات يف  و.بة واملياهيفضل استخدامها بعيدا عن مصادر الرطو: واملياهالرطوبة  -
 .مة للماءوا جبسية مقألواحواملطابخ ميكن استخدام 

مة العوامل اجلوية يفضل عدم استخدام احلليات وابسبب ضعف اجلبس ملق: العوامل اجلوية -
 ).GRC( الزجاجية فباألليا اجلبسية بالواجهات ويفضل استبداهلا باخلرسانة املدعمة

 وينبغي دراسة احلمل الواقع عليها زانواألبسية ضعيفة القدرة على محل احلليات اجل: قوة احلمل -
 .حبرص شديد حىت ال تتحطم

 
  : جودة التركيب والتدقيق باالستالم- ٤
  :والبانوهات واإلطاراتالكرانيش  /١- ٤

  حىت ألواح اجلبسأو اخلرسانة أو التركيب سواء باللياسة يةواوزينبغي أن يسبق تركيبها تنقري أسطح  
وبعد ) سم٥يتم النقر بواسطة الشاكوش نقرة كل (بشكل جيد ) باحلائط والسقف(اليت تثبت عليها 

اكتمال التنقري تنظف بفوطة جافة من الغبار ومن مث ترش باملاء وبالكرانيش وقبل أن جتف تثبت على 
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 حوامل على األقل بكل لوح٣(سم ٣٥- ٢٥طول مكان التركيب حوامل من شعر ليفي باجلبس كل 
تطابق القمة والقاعدة (تركيب الكرانيش أن تكون األلواح باستقامة واحدة يف ويراعى ، ) جبسي
 وجود نقوش بالكرانيش جيب أن يتم يف حالة و.ثر ألماكن اللحاماتأمع عدم وجود أي ) والرمسة

 الوصل بني كل لوحني بدون وجود اختالف باستمرارية النقش مبكان اللحام ويكون مكمالً للنقش
 وبنفس مساحته وشكله ، من املهم التأكد من الزوايا واألركان اليت جيب أن ينطبق ه وبعدهاملوجود قبل

عليها تطابق القمة والقاعدة والرمسة ، وباإلطارات يراعى باحلوائط والسقف استقامتها وعدم مالحظة 
شكل وعدم وجود بروز أماكن اللحام ، أما البانوهات فينبغي أن تكون أطرافها متماثلة من حيث ال

  .خرألحد أطرافها عن اآل
  : املستعارة األسقف ألواح / ٢- ٤

ذه احلالة يف هو) الوسط(األسقف الساقطة نستخدم األلواح اجلبس باحمليط العريض ومنطقة املينا  يف 
مربوط بالسقف من خالل ) أملنيوم(ينبغي استخدام نظام ميكانيكي للحمل باستخدام هيكل معدين 

املثبتة بالسقف ) متر١حسب ارتفاع السقف وقد يصل طوهلا إىل أكثر من ( من الصواميل الطويلة قضبان
متر بني كل قضيبني ، وعدم استخدام ١,٢على مسافة ال تتعدى 

السلك املعدين أبدا للتثبيت بالسقف نظرا لقابليته لالرختاء بعد فترة 
يكل املعدين  كما ينبغي ربط ألواح اجلبس باهل.حىت لو مت مضاعفته 
 ويتم اللحام بني .سم على األقل ٥٠ كل ظووبواسطة مسامري قال

ألواح اجلبس بشريط اللحام الالصق اخلاص بإخفاء حلامات ألواح 
وبعد ذلك يتم الفتح باأللواح اجلبسية بأماكن فتحات ) شرطنة كل حلامات األلواح اجلبسية(اجلبس 
 .لواألوجه بال  وتليه معجنة السقف وجتهيزه للدهان .ة  والتكييف والتهوية وفتحات الصيانةاإلنار
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 ...................................بٌىٙىجةئ١د......................................

ٙٗ 
أعّةي 

 بٌح١ة٘...............................................................................

6ٙ 
بألعّةي 

 بٌٗؿ١د............................................................................

8ٕ 
أعّةي بٌسح١ٍطةذ 

 ..............................................................ٌألو١ٚةذ.

5ٔ 
ِىؾٍد 

 بٌسٓط١حةذ.........................................................................

5ٔ 
أعّةي 

 بٌم٘ةٔةذ............................................................................

56 
عّةي أ

 بٌسى١ُةذ...........................................................................

 

 

 

 

 

 رعٍعً خطٛاد رٕف١ر اٌّجبٟٔ
 

زحددمأ ع١ٍّددد زٕف١دده بٌّحٕددٝ جعددم زٛل١دد  ٚزؿى٠ددى عمددم بٌّمددةٚي بٌددهٞ ٠سددٌٛٝ ِّٙددد 

ِٕٙددمٌ بإلٔٓددةء ٚزٕف١دده جٕددٛل بألعّددةيح ٠ٚددسُ زؿى٠ددى ْددىٜٚ ٘ددهب بٌعمددم زؿددر  ْددىبؾ 

 ٔمةجٟ ِسفىغ.

 ٚزُ زم١ُُ ِىبؾً بٌسٕف١ه  ٌٝ قٍّ ِىبؾً أَة١َد ِكسٍفد ٠ّىٓ زؿم٠م٘ة وةٌسةٌٟ:

 

 اٌّسدٍخ اٌزذم١س٠خ: -1

ٚزٓددًّ زُدد١ٍُ بٌّٛلدد  ٌٍّمددةٚي ٚبَسىٓددةؾ بٌسىجددد ٚزط١ٙددى بٌّىددةْ ٚبٌسٓدد٠ٛٓ 

ٚٚٚدد  بٌػددمٚي بًٌِٕددٟ بٌعددةَ ٚبٌسفٗدد١ٍٟ ٚعّددً ب١ًٌّب١ٔددد بٌٓددحى١د ٌٍّٛلدد  ٚزؿم٠ددم 

ّددمبقً ٚبٌّكددةوظ ِٚٛبٚدد  بٌسٓدد٠ٛٓ ٚأِددةوٓ بٌّٕٙمَدد١ٓ ٚبٌعّددةي ٚزػ١ٙددً بٌّٛلدد  بٌ

جىةـد بٌس١ٖٛالذ بٌف١ٕد بٌاليِد ِٓ  ِدمبل ب١ٌّدةٖ ٚبٌىٙىجدةء ٚبٌٗدىؾ بٌٗدؿٟ بٌداليَ 

 ٚقالـٗ.

 

 :اٌّسدٍخ اإلٔؽبئ١خ -2
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ٚزًّٓ أعّةي زكط١ٝ بٌّٛل  ٚبألل ٚبٌؿفى ٚبٌىلَ ٚبإلؾالي ٚٔمً بألزىجد ٖٚدث 

 ذ بٌعةل٠د ٚبٌٍُّؿد ٚجٕةء بٌؿٛبئٝ ٚٚٚ  بٌطحمةذ بٌعةيٌد زؿر بألو٘.بٌكىَةٔة

 

 ِسدٍخ اٌزسو١جبد: -3
ٚزٓدددًّ أعّدددةي بٌسٓدددط١حةذ بٌكةٖدددد جةٌح١دددة٘ بٌدددمبقٍٟ ٚبٌح١دددة٘ بٌكدددةوغٟ 

ٚزىو١حدددةذ بٌٕػدددةوخ ٚبٌىى٠سدددةي ٚبأل١ٌِٕٛدددَٛ ٚبٌىٙىجدددةء ٚبٌّػدددةوٞ ٚبٌسؽه٠دددد جة١ٌّدددةٖ 

ذ َددةجمد بٌسػ١ٙددً  ْ ٚغددمذ ٚ ٔػددةي أعّددةي ٚبٌسح١ٍطددةذ ٚبٌسىُدد١ةذ ٚزىو١ددث بٌٛؾددمب

 بٌىٖؿ ٚبٌطحمةذ بٌعةيٌد ٌىٜٛجد ٚبٌؿىبوخ ؾسٝ بألَطؽ بٌع٠ٍٛد بٌّطٍٛجد.

 

 ِسدٍخ اٌزؽط١جبد ٚاٌزع١ٍُ: -4
ٚزًّٓ ِىؾٍد ٔٙٛ أعّةي بٌسٓط١ث ٚزُٛ وٓٝ بألو١ٚةذ بٌكٓدح١د ٚل٘ةٔٙدة أٚ 

قددىلٚبذ بٌٕػدددةوخ غٍددٟ بألوٚدد١ةذ بٌّٛيب٠ىدددٛ ٚبٌىقددةَ ٚل٘ةٔددةذ بٌؿدددٛبئٝ ٚزىو١ددث 

ّٚٔدددةنظ بٌىى٠سدددةي بٌمل١مدددد ٚبٌدددم٠ىٛوبذ ٚغ١ّددد  ٌدددٛبيَ بٌىٙىجدددةء ٚبألغٙدددًخ بٌٗددد١ٕٟ 

ٌٍؿّةِةذ ٚبٌىىَٚ ٚقالـٗ ٚوُدٛخ بٌٛبغٙدةذ ٚبٌؿدٛبئٝ بٌمبق١ٍدد ِدٓ ٚوق بٌؿدةئٝ أٚ 

جةألقٓددةت أٚ بٌّعددةلْ أٚ بًٌغددةظ ٚ ٔٙددةء أعّددةي بًٌقىـددد ٚزىو١ددث أغٙددًخ بٌسػ١ٍددم 

 بٌّٗةعم ٚز١ُٕك بٌؿمبئك بٌمبق١ٍد ٚبٌكةوغ١د  ْ ٚغمذ.زى١١ؿ بٌٙٛبء ٚبٌسُك١ٓ ٚ

 
 ِسدٍخ اٌف١بٔخ ٚاٌزس١ِّبد: -5

ٚزٓددًّ ٖدد١ةٔد غ١ّدد  بألعّددةي بٌسددٟ زسطٍددث بٌس١ٍّدد  ٚبٌسٕب١ددؿ ٚؾّة٠ددد بٌّحٕددٝ 

 ٔٓددةئ١ةو ِٚعّةو٠ددةو ٚبٌّؿةـبددد عٍددٝ َددالِد ٚوٚٔددك بٌّحٕددٝ إلجمةئددٗ ـددٟ أؾُددٓ ؾةٌددد 

 ألٜٛي ِمخ.

 

 

 اٌّسدٍخ اٌزذم١س٠خ -1
 

 ٚزحمأ ٘هٖ بٌّىؾٍد ِ  جمء بٌع١ٍّد ٚزىْٛ قطٛبزٙة وةٌسةٌٟ:

 

 رع١ٍُ اٌّٛلغ ٌٍّمبٚي: -1

٠ػىٞ ز١ٍُُ ِٛل  بألو٘ ٌٍّمةٚي جّمسٛٝ ِؿٛدى زُد١ٍُ ِدٓ ضدالش ٖدٛو ِد  

ٚغدددٛل ودددً ِدددٓ بٌّٕٙدددمٌ ٚبٌّةٌددده ٚبٌّمدددةٚي ح ٠ٚدددهوى ـدددٟ بٌّؿٛدددى ِٛلددد  بألو٘ 

أٚ عمةوبذ أٚ عالِدةذ ١ِّدًخ زٙدُ ١ًِّٚبزٙة ٚؾمٚل٘ة ٚأجعةل٘ة ِٚة جٙة ِٓ ِٕمٛالذ 

بٌعّددً ٚوددهٌه وددً ِددة ٠ػددث بٌّؿةـبددد ع١ٍددٗ ٚزُدد١ٍّٗ ـددٟ ٔٙة٠ددد بٌع١ٍّددد ِددٓ ِحددةٟٔ 
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ٚز٠ٕٛٓةذ ٚآالذ ِٚىبـدك ٚقالـدٗ وّدة ٠دهوى ـ١دٗ زدةو٠ف زُد١ٍُ بٌّٛلد  الؾسُدةت ِدمخ 

 بٌع١ٍّد.

٠ٍُُٚ بٌّٕٙمٌ ٌٍّمةٚي ضالش ُٔف ِٓ غ١ّد  بٌىَدِٛةذ بٌّعّةو٠دد ٚبإلٔٓدةئ١د 

ٗدد١ٍ١د بٌكةٖددد جةٌع١ٍّددد ُٚٔددكد  ٚددةـ١د ِددٓ بٌّٛبٖددفةذ عددمب بٌُٕددكد بٌّىـمددد ٚبٌسف

 جةٌعمم ٌٍعًّ جٙة.

٠ٚىبعٝ أْ ٠هوى ـٟ ِؿٛى بٌسُد١ٍُ بالؾس١ةٜدةذ بٌاليِدد ٌٍّؿةـبدد عٍدٝ بٌحدةٟٔ 

 بٌّػةٚوخ ٍٖٚث بٌّٛل  بٌّػةٚو  نب ًٌَ بألِى.

 

 اٌجدٚي اٌصِٕٟ اٌؼبَ ٚاٌزفف١ٍٟ: -2
٠ٛٚؽ جىٔةِع زٕف١ه بٌع١ٍّد ١ٌّىٓ زؿم٠م ِىبؾً  :* بٌػمٚي بًٌِٕٟ بٌعةَ 

بٌسٕف١ه جٗدفد عةِدد ٚجٕبدىخ ْدةٍِد ٌٍع١ٍّدد وىدً ٌٚد١ّىٓ زؿم٠دم بٌّدمٜ بأللٗدٝ ٌّدمخ 

بٌسٕف١دده ٚ٘ددٛ ٠حدد١ٓ بٌسٛلعددةذ بٌعةِددد ٌٍكطددٛبذ بٌسٕف١ه٠ددد ٠ٚٙددسُ ـ١ددٗ جحددمب٠ةذ ٚٔٙة٠ددةذ 

١ُ بالجسدمبئٟ ٚبٌدهٞ بألعّةي بٌّكسٍفد ٚزمبقٍٙة ِعدةو جٓدىً  غّدةٌٟ ٚودهٌه ِٛعدم بٌسُدٍ

زحددمأ ِٕددٗ ـسددىخ بٌسُدد١ٍُ بٌٕٙددةئٟ ح ِٚددٓ بٌػددمٚي بٌعددةَ ٠ّىددٓ زؿم٠ددم بٌػددمٚي بًٌِٕددٟ 

 بٌسف١ٍٟٗ ٌحىٔةِع زٕف١ه بٌّٓىٚعةذ.

٠ٛٚد  بٌػدمٚي بًٌِٕدٟ بٌسفٗد١ٍٟ جموبَدد  * بٌػمٚي بًٌِٕدٟ بٌسفٗد١ٍٟ:

غ١ّدد  للددةئك بٌسٕف١دده ٠ٚسىددْٛ ِددٓ ضالضددد ٖددفٛؾ أـم١ددد ٌسٛٚدد١ؽ َدد١ى وددً ٔددٛع ِددٓ 

 ألعّةي:ب

 :ٌسكط١ٝ بٌُّةو بٌسٕف١هٞ ٠ٚسُ  عدمبلٖ لحدً  بٌٗؿ بألٚي

جمء بٌسٕف١ه ٠ٚؿُث ٔبى٠ةو عٍٝ أٔٗ بٌكطد بٌسٟ َسسح  جفدى٘ أْ بٌعّةٌدد 

ٚبأللٚبذ ٚبٌّدددٛبل وٍٙدددة ِػٙدددًخ ٌٍعّدددً لْٚ زٛلدددؿ ٚلْٚ أيِدددةذ ـدددٟ 

 بٌؿٗٛي ع١ٍٙة ٠ّٚأل عةلخ جةٌٍْٛ بألقٛى.

 :ٟٔ١ى بٌفعٍددٟ ٠ّددأل ـددٟ بٌّٛلدد  ؾُددث بٌُدد بٌٗددؿ بٌطددة

ٌّىبؾً بٌسٕف١ه ٚزممَ بٌعًّ ٚقطٛبزٗ ٠ّٚأل عةلخ جدةٌٍْٛ بٌحىزمدةٌٟ ٚنٌده 

جإْىبؾ بٌّٕٙمٌ بٌّٕفه ٚوهٌه أ٠دةَ بٌسٛلدؿ بٌفع١ٍدد ٚزدمقى ِدٛبل بٌحٕدةء 

 أٚ بٌسٛو٠مبذ أٚ بأل٠ةَ بٌّّطىخ ٚبٌبىٚؾ بٌطةوئد ٚبٌعطالذ.

 :ٌسٛل١ددد  ـدددىٚق بٌسدددمق١ى أٚ بٌسمدددم٠ُ ـدددٟ  بٌٗدددؿ بٌطةٌدددص

مء بألعّدةي بٌّكسٍفدد ٚ عدمبل بإلغدىبءبذ بٌاليِدد ٌسالـدٟ ـدىٚق ِٛبع١م ج

بٌّٛبع١دددم وّدددة زحددد١ٓ ع١ٍٙدددة بٌسعدددم٠الذ بٌسدددٟ ٠ٗددد١ى بالزفدددةق ع١ٍٙدددة جددد١ٓ 

بألٜىبؾ ٚوهٌه وهٌه بٌسىؾ١الذ ب١ًٌِٕد بٌٕةزػد عٓ زعم٠ً بٌىَِٛةذ أٚ 

 بٌّٛبٖفةذ ٠ّٚأل عةلخ جةٌٍْٛ بألؾّى .
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 خ اٌؽجى١خ:اظزىؽبف اٌّٛلغ ٚػًّ ا١ٌّصا١ٔ -3
٠ػددىٞ بَسىٓددةؾ ٚـؿددٕ بٌّٛلدد  ٌٛددّةْ َددالِد بٌّٕٓدديذ ٌٚؿُددةت ٚبقس١ددةو 

 أٔٛبع بألَةَةذ ؾُث بٌكطٛبذ بٌسة١ٌد:

  ـؿٕ بٌسىجد غ١ٌٛٛغ١ةو ٚلوبَد ٜحمةذ بٌسىجد بٌسٟ لم زسدمضى

جع١ٍّدددةذ بٌحٕدددةء َدددٛبء جدددةٌّٛل  أٚ جدددةٌمىت ِٕدددٗ ِددد  عّدددً لوبَدددةذ 

 بٌٙةِد. غ١ٌٛٛغ١د لل١مد ٌٍّٕطمد ـٟ ؾةٌد بٌّٕٓيذ

   زؿم٠دددم َدددّه ِٕٚةَددد١ث ٜحمدددةذ بٌسىجدددد بٌّكسٍفدددد جدددةٌّٛل

 ٚبٔسٓةو٘ة أـم١ةو ٚزّٛغةذ ِٕة١َحٙة أٚ بٔسبةِٙة وأ١َةو.

  بٌؿٗدددٛي عٍدددٝ ع١ٕدددةذ ٌطحمدددةذ بٌسىجدددد ٚزمدددم٠ى قٛبٖدددٙة

 بٌطح١ع١د ٚب١ٌّىة١ٔى١د جةٌٕبى ٚبٌكحىخ ٚوهٌه جةٌسؿ١ًٍ بٌّعٍّٟ بٌّعسّم.

 ىجدددد ٚٔٛع١دددد ب١ٌّدددةٖ عّدددً لوبَدددد و١ّ١ةئ١دددد ٚزؿ١ٍ١ٍدددد ٌٍس

 بٌػٛـ١د ِٕٚة١َحٙة ٚزؿىوةزٙة ب١ٌَّّٛد ـٟ ِعةًِ ِعسّمخ.

  عّدددً لوبَدددد ُِٚدددؽ ١ًِٚب١ٔدددد ْدددحى١د ٌٍّٛلددد  ٚلوبَدددد

 زٕف١ه٠د ألٚالع بٌّٛل  ِٚمبقٍٗ ٚبٌطىق بٌّؤل٠د  ١ٌٗ.

٘ددهب ٠ّٚىددٓ بالَددسفةلخ ِددٓ بإلَسىْددةلبذ بٌكةٖددد جموبَددد ٚزػددةوت بٌّٕٓدديذ 

ف بٌّٛل  نبزدٗ ٚبَدسعّةالزٗ بٌُدةجمد ٚبٌسؽ١دىبذ بٌسدٟ ٜدىأذ بٌّػةٚوخ ِ  بإلٌّةَ جسةو٠

ع١ٍٗ ِٓ ِحةْ أي٠ٍر أٚ ِػةوٞ ِةئ١د ولِر ٚجةٌعىٍ ٌّة ٌهٌه ِٓ زدمض١ى عٍدٝ ع١ٍّدد 

 بٌسٕف١ه.

 

 اٌىؽف ػٓ اٌزسثخ: -4
جعدم بَددسالَ بٌّٛلد  ٚبإلعددمبل ٌٍحٕدةء ٠حددمأ بٌعّددً ـدٛوبو ـددٟ بقسحدةو زىجددد بٌسمَدد١ٍ 

وغد زؿًّ َطؽ بٌسىجد ٌٍٛؽٝ عٕم ُِٕٛت ِعد١ٓ ٌألؾّدةي ٌّعىـد غٙم بٌسىجد ٚ٘ٛ ل

ر ِٚددٓ بٌسػددةوت  ٕأٚ ٜددٓ/َ ٕبٌٛبلعددد ع١ٍٙددة ٚزمددمو جةٌٛؾددمبذ ر و١ٍددٛ غددىبَ/ َددُ

بٌىط١ىخ ضحر أْ لٛخ زؿًّ زىجد بٌسم١ٍَ ٠ػٛي أْ زكسٍؿ ـدٟ ٔفدٍ بٌّٛلد  ِدٓ ِىدةْ 

و بٌسىجد ألقى وّة أٔٙة ال زىْٛ عٍٝ ُِٕٛت عّك ٚبؾم ٌٚهٌه ٠ػث عًّ غُةذ بقسحة

 ـٟ أوطى ِٓ ِىةْ ـٟ بٌّٛل  ٌّٛةْ ٖؿد زّط١ً بالقسحةو ٌٍٛبل .

 

رذد٠ددددد اٌّدددددداخً ٚاٌّقدددددبزي ِٚٛالدددددغ اٌزؽددددد٠ٛٓ  -5
 ٚاإللبِخ:

٠حددمأ بٌّمددةٚي جعّددً وٓدده بٌّٕٙددمٌ ٚزؿم٠ددم أِددةوٓ بٌسٓدد٠ٛٓ ٚبٌّح١ددر ٌٍكفددى 

 ٠ْٚٓٛ بٌّمةٚي ِة ٠ؿسةغٗ ٌّىؾٍد ِٕةَحد ِٓ بٌعًّ ِٓ وِدً ٚيٌدٝ ٚأَدّٕر ٚؾم٠دم

ٜٚٛت ٠ٚسدىن ِىةٔدةو وةـ١دةو ٌّدىٚو بٌُد١ةوبذ ٚبٌعىجدةذ بٌسدٟ َدسٛول ٘دهٖ بٌّدْٛ ؾسدٝ 

أِددةوٓ بٌسٓدد٠ٛٓ ٠ٚػددث أْ ٠سفددةلٜ بٌسٓدد٠ٛٓ ِٕددةٜك بٌؿفددى بٌُّددسمح١ٍد ٚأِددةوٓ ٚٚدد  

بألزىجد ٌٚىٓ ٠ّىٓ بٌس٠ٛٓٓ ـٟ ؾدمٚل بٌُّدةؾةذ بٌسدٟ بَدسكىظ عٕٙدة وقٗدد  ْدؽةي 
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٠دك أٚ ـدٟ بألِدةوٓ بٌكة١ٌدد ـدٟ ٜى٠ك ؾُث ِدة ٘دٛ ِٛٚدؽ ـدٟ وقدٕ  ْدؽةالذ بٌطى

بٌّٛلدد  ٚؾٌٛددٗ ح ٠ٚػددث عٕددم زٓدد٠ٛٓ بألَددّٕر ْددسةءو ؾّة٠سددٗ ِددٓ بٌحٍددً ؾسددٝ ال ٠ٓدده 

٠ٚسطٍث نٌه ٚٚعٗ ـٟ ِىةْ ِؽطدٝ ح ٠ٚدسُ زؽط١سدٗ جمطعدد وح١دىخ ِدٓ بٌمّدةِ بٌك١دةَ 

٠ُٚسؿُددٓ بزحددةع ٘ددهٖ بٌطى٠مددد ـددٟ زٓدد٠ٛٓ بٌؿم٠ددم ح وّددة ٠ّىددٓ ؤ بألَددّٕر عٍددٝ 

 ٓٔحدٛٔسٟ أٚ بٌٍسًبٔدد ٠ٚىدْٛ بٌدىٔ عٍدٝ ١٘ادد وٖدةذ جةوزفدةع ٜح١ٍد ِٓ بٌكٓدث بٌ

ْىة٠ى ؾسٝ ٠ًُٙ ٌٍعّةٌد وٖٗ َٚؿحٗ . وّة ٠ىبعٝ عٕم ز٠ٛٓٓ بٌىِدً ٚبٌدًٌٝ بزحدةع 

بٌس٠ٛٓٓ بٌّىوًٞ ٌّٙة ٌسٛؾ١م ِىةْ بٌسك١ّى ٌٚسفدةلٞ جعطدىخ و١ّةزدٗ ٚبزحدةع بٌسٓد٠ٛٓ 

طٍدٛت  ٔػةي٘دة وّدة ٠ىدْٛ بٌٓى٠طٟ أٚ بالِسمبلٞ ٌٍطٛت أٞ وٖٗ جػةٔدث بألعّدةي بٌّ

ِسددى ٌسُدد١ًٙ ِددىٚو بٌّالؾددع َٔددُ ٚج١ّٕٙددة ٓ٘بٌددىٔ عٍددٝ ٖددف١ٓ وددً ِّٕٙددة َددّه 

 ِسى ١ًٌُٙ بٌّٕةٌٚد ٚبٌسعس١ك.ٌٕالَسالَ ٠ٚىْٛ جةوزفةع ال ٠ً٠م عٓ 

 

 ػًّ اٌزٛـ١الد اٌف١ٕخ اٌالشِخ ٌٍؼًّ ثبٌّٛلغ: -6
ّٛلدد  ٚزؿسُددث ٠مددَٛ بٌّةٌدده جةزكددةن بإلغددىبءبذ بٌاليِددد ٌسٖٛدد١ً ب١ٌّددةٖ  ٌددٝ بٌ

بٌس١ٍٖٛد عٍٝ ٔفمد بٌّةٌه ؾسٝ ؾمٚل بٌّٛل  أِة وً ِة ٠م  جعم ِٗدمو بٌّدةء أٚ عدمبل 

 ب١ٌّةٖ ِٓ ِٛب١َى أٚ قىب١ُٜ أٚ ز١ٖٛالذ أٚ ِؿةجٍ ـ١ىْٛ عٍٝ ٔفمد بٌّمةٚي.

 

 

 اٌّسدٍخ اإلٔؽبئ١خ -2
 

 ( ثدء اٌؼًّ ٚاألد1)
 

 بٌكطٛبذ بٌسة١ٌد: ٚ٘ٛ ع١ٍّد زٛل١  بٌىَِٛةذ عٍٝ بٌطح١عد ٠ٚسُ بألل عٍٝ

 .زىبغ  غ١ّ  بٌىَِٛةذ بٌسٕف١ه٠د ٚبٌّعّةو٠د ٚبإلٔٓةئ١د 

  ٗ٠مددَٛ بٌّمددةٚي جّعة٠ٕددد بٌّٛلدد  جٛغددٛل بٌّٕٙددمٌ أٚ ِٕمٚجدد

 ٚبٌّةٌه.

 .زعًّ ١ًِب١ٔد ْحى١د ٌٍّٛل  ٌسؿم٠م غ١ّ  بٌّٕة١َث 

 .٠مَٛ بٌّمةٚي جٓم ق٠ًٕىخ قٓح١د ؾٛي ِٛل  بٌحٕةء 

 ٛبئٝ عٍٝ بٌك٠ًٕدىخ ٚزُدّٝ ٠حمأ زٛل١  ِؿةٚو بألعّمخ ٚبٌؿ

 ٘هٖ بٌع١ٍّد أل بٌّحٕٝ.

 

 نس٠مخ ػًّ اٌقٕص٠سح:
زىْٛ بٌسؿ١ٍمد أـم١د زّةِةو ِٓ أعٍٝ ٔمطد ـٟ بٌّٛل  وٍٗ ٚزىدْٛ ِدٓ عدىٚق  -ٔ

 ٙ×ٙأٚ  ٘×٘أٚ  ٗ×ُِٗددسم١ّد ٚزمددةٌ ج١ّددًبْ ب١ٌّددةٖ ٚزىددْٛ ِددٓ قٓددث ـ١ٍٍددىٞ 

 جٖٛد.
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بألو٘ ِدد  بًٌوغٕددد  ِسددى ـددٟٔزددموُ بٌك٠ًٕددىخ جكددٛبج١ى قٍددؿ قددالؾ وددً   -ٕ

 جةألَالن ٚبألٚزةل.

٠ػث أْ زىْٛ بٌك٠ًٕىخ لةئّد بًٌٚب٠ة ـٟ بألووةْ بألوجعدد أٚ ِطةجمدد ٌٍىَدُ   -ٖ

 جةٌٛحٝ  ال  نب وةْ بٌّطٍٛت قالؾ نٌه.

٠ػددث أْ زىددْٛ أٜددٛبي بٌك٠ًٕددىخ أٜددٛي ِددٓ ؾددمٚل بٌّحددةٟٔ ِددٓ وددً غةٔددث   -ٗ

 خ.ِسى ٌسفةلٞ ٚغٛل أعّةي ؾفى زؿر بٌك٠ًٕىٖجؿٛبٌٟ 

ـددٟ ؾةٌددد ٚغددٛل ِٕةَدد١ث ِكسٍفددد زىـدد  بٌك٠ًٕددىخ ـددٟ بٌٙددٛبء عٍددٝ لددٛبئُ   -٘

 قٓح١د ٚزطحر غ١مبو ؾسٝ ال زسؿىن ٚنٌه جؿ١ص زىْٛ أـم١د زّةِةو.

زّٙددم ٜددىق بٌّددىٚو ؾددٛي بٌك٠ًٕددىخ ٌسُدد١ًٙ لق بٌّؿددةٚو ْٚددم بٌك١طددةْ   -ٙ

 بٌّؿملخ ٌٍّؿةٚو.

زددًبي بٌعٛبئددك ؾسددٝ ال زّٙددم بألو٘ جددمبقً بٌُّددةؾد بٌّؿةٜددد جددةٌك٠ًٕىخ ٚ  -6

 زعسى٘ بٌك١طةْ أضٕةء ْم بٌّؿةٚو.

 

 أدٚاد األد:
١ِددًبْ لةِددد  –١ِددًبْ قىٜددَٛ  –١ِددًبْ قدد١ٝ  –١ِددًبْ ِددةئٟ  –( ق١طددةْ ٔ)

 ُِطى٠ٓ. –أغٕد  –زٍُىٛجٟ ٚلةِةذ ْٚٛبقٕ 

 َُ.                    َُٙ ح ٓٔ( ُِة١ِى ٕ)

 ( ألالَ وٛج١ة ٌىسةجد أولةَ بألعّمخ.ٖ)

 ِةء إلظٙةو بٌىٛج١ة.                ( يغةغدٗ)

 ( يب٠ٚد قٓث ٠ٍٜٛد.٘)

 َُ.ٕ٘( يب٠ٚد ؾم٠م ٜٛي ٙ)

 ( لةلَٚ ٚوّةْد ْٚةوِٛ ِٕٚٓةو.6)

 ( غ١ى ٌسٛل١  أٚالع بألج١ةو عٍٝ بألو٘ بٌُٛلبء أٚ وًِ ٌألو٘ بٌح١ٛةء.8)

 ( ؼٍمةْ ٌٕمً بٌػ١ى ٚبٌىًِ.5)

 ( أيِد ٚـمٌ ِٚىيجد ٚيِحد ٚوٛو٠ه.ٓٔ)

 ن ٌٓم بٌُّة١ِى.( أَالٔٔ)

 ( ز١ٛل١ٌٚر.ٕٔ)

 

 نس٠مخ األد:
زىبغددد  أجعدددةل بألو٘ عٍدددٝ بألجعدددةل بٌّٛغدددٛلخ جةٌىَدددِٛةذ ٚبٌّدددمقٛنخ عدددٓ  -ٔ

 ٜى٠ك عمم بٌٍّى١د.

زمةٌ بٌُّةـةذ بٌّٛغٛلخ ج١ٓ ؾمٚل بٌّحٕٝ ٚؾمٚل بألو٘ ِٓ غ١ّ  غٙةزٗ  -ٕ

بٌحةل١دد عٍدٝ ٚزٛل  عٍٝ بٌك٠ًٕدىخ ٚزىبغد  عٍدٝ بٌطح١عدد ٠ٚىبغد  ِػّدٛع بٌُّدةـةذ 

 ِػّٛع أجعةل بٌّؿةٚو جةٌىَُ.
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٠حمأ زٛل١د  بٌّؿدةٚو جمولةِٙدة جدمق ُِدة١ِى ـدٟ أِةوٕٙدة جةٌم١دةٌ بٌّسسدةٌٟ ٚ  -ٖ

وسةجد وً ولُ جةٌىٛج١دة جكدٝ وح١دى ِد  وْدٗ جةٌّدةء ١ٌبٙدى ٠ٚطحدر أٚالو جةٌالو١دٗ بألؾّدى 

بٌك٠ًٕدىخ  ٠ٚىْٛ زىز١ث بٌعًّ جؿ١ص ٠ىْٛ بٌّٕٙمٌ ٚبلفةو ِٓ بٌػٙد بٌكةوغ١دد ٌٛدٍ 

١ٌٍٚ ِٓ لبقً بألو٘ ٠ٍّٟٚ بألجعدةل ِسسة١ٌدد بٌػّد  أٞ ٠ىدْٛ بٌٓدى٠ٝ ِفدىٚلبو ؾسدٝ 

 آقىٖ ـسؤقه ع١ٍٗ لىبءبذ ِسسة١ٌد أٞ جػّ  بٌمىبءبذ جةٌسٛبٌٟ.

٠ٕسمً بألل ٌٍػةٔث بٌّمةجً ٌٍػةٔث بٌدهٞ زدُ بلٖ ٚعدةلخ ِدة ٠ىدْٛ ِٛبي٠دةو زّةِدةو  -ٗ

 ءبذ جٕفٍ بٌطى٠مد.ٌٗ ٚـٟ ٘هٖ بٌؿةٌد زؤقه ع١ٍٗ ٔفٍ بٌمىب

جعم نٌه ٠ٕسمدً بألل ٌٍٛدٍع١ٓ بألقدى٠ٓ بٌّدٛبي١٠ٓ ٌحعٛدّٙة ٚبٌعّدٛل١٠ٓ عٍدٝ  -٘

 بٌٍٛع١ٓ بٌُةجم١ٓ أٚ  ٌٝ بألٍٚ  بألقىٜ  نب وةْ بٌس١ُّٗ نٚ ْىً قةٔ.

ـٟ ؾةٌد ٚغٛل غًء لبئىٞ جةٌّحٕٝ ـ١عًّ ٌدٗ جىدةو جدةٌك١ٝ جعدم زؿم٠دم ِىودً  -ٙ

ٚ نب وددةْ بٌّٕؿٕددٝ  ؼ١ددى لبئددىٞ أٚ وددةْ لبئددىٞ نٚ بٌددمٚوبْ  نب وددةْ بٌددمٚوبْ ٖددؽ١ىبو 

 ِىوً جع١م ـإٕٔة ٍٔػم  ٌٝ ٜى٠مد بإلؾمبض١ةذ ٚقطٜٛ بٌسؿ١ٓد.

 نب وةْ جةألو٘ ِٕكفٛةذ وط١ىخ ـٟ ٚدٍ  ِدة ـسعّدً بٌك٠ًٕدىخ ـدٟ ُِٕدٛت  -6

 جٖٛد ٚزموُ غ١مبو. ٖ×ٖجةلٟ بألٚالع ِعٍمد ـٟ بٌٙٛبء عٍٝ لٛبئُ ِٓ عىٚق 

عٍدددٝ بٌك٠ًٕدددىخ ٚلق ُِدددة١ِى٘ة زٓدددم بٌك١طدددةْ ـدددٟ  جعدددم زؿم٠دددم بٌّؿدددةٚو -8

ِسدى ؾسدٝ ال ٖق١طدةْ جطدٛي ؾدٛبٌٟ ٗبالزػة٘ةذ بٌّسعةِمخ ٠ُٚسؿُٓ ٚغٛل أوطى ِدٓ 

٠سعددمل ـىٙددة ٚوجطٙددة عٍددٝ أْ ٠ىددْٛ لق بٌُّددة١ِى جٛبلدد  ُِددّةو٠ٓ ٌّؿددٛو بٌعّددٛل 

 ُِّٚةو ٚبؾم ٌّؿٛو ب١ٌّمخ.

ُدددةو بٌكددد١ٝ ـدددٟ زؤقددده أجعدددةل بٌمةعدددمخ جٓدددى٠ٝ ِسدددى٠ٓ ٖدددٍث عدددٓ ٠ّددد١ٓ ٠ٚ -5

بالزػة١٘ٓ ـٟ ٔمطس١ٓ لحً ٚجعم ِىوً بٌمةعمخ ٚزىَُ ؾمٚل بٌمةعمخ جىِ بٌػ١ى ع١ٍٙدة 

ـدٟ بألوبٚدٟ بٌطٛج١دد أٚ بٌى١ٍِدد ٚجدىِ بٌىِدً ـدٟ ؾةٌدد  نب وةٔدر بألو٘ ـدٟ ِٛلدد  

ًِٕي لم زُ ٘مِٗ أٚ جٙة ولِ أج١ٙ ِ  لق بٌكٛبج١ى ـٟ أووةْ ؾمٚل بٌمٛبعم ٌسطح١در 

 ٘ة بٌٙٛبء.ؾمٚل٘ة  نب ِة أٜةو

بَددسالَ بٌّؿددةٚو ـحعددم بالٔسٙددةء ِددٓ زؿم٠ددم ِٛبلدد  بٌمٛبعددم ٠مددَٛ بٌّٕٙددمٌ  -ٓٔ

جّىبغعسٙة ِٚطةجمسٙة عٍٝ بٌىَِٛةذ جةٌُٕحد ٌحعٛٙة جةٌٕبى بٌّػدىل ؾسدٝ ٠سفدةلٜ أل 

 لةعمخ عٍٝ ِؿٛو ؼ١ى ِؿٛو٘ة ٚ٘هٖ بٌّىبغعد نبذ ـةئمخ جةٌؽد.

ٔٗ ٠ػدث ِىبغعدد ٚزمو١دم ٖدؿد ِىبغعد بَسىجةع ب١ٌٍٗحد أٚ بًٌب٠ٚد ؾ١ص أ -ٔٔ

بًٌب٠ٚددد بٌمةئّددد جدد١ٓ بألٚددالع ٠ٚددسُ نٌدده  ِددة جةًٌب٠ٚددد بٌكٓددح١د أٚ بٌؿم٠م٠ددد أٚ ْددم 

 ق١ط١ٓ عٍٝ بٌّؿةٚو ضُ ِىبغعد بًٌب٠ٚد جطى٠مد ـ١طةؼٛوش.

 

 ٍِذٛظخ:
 ٠ىبعٝ عمَ ـه بٌك٠ًٕىخ  ال جعم بالٔسٙةء ِٓ ٖث قىَةٔةذ بألعّمخ.

 

 نس٠مخ اظزالَ اٌقٕص٠سح:
  بَسمةِد بٌك٠ًٕىخ.بٌسموم ِٓ 
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 .بٌسموم ِٓ أجعةل بٌك٠ًٕىخ 

 .ٖبٌسموم ِٓ أـم١سٙة ج١ًّبْ ب١ٌّة 

 .بٌسموم ِٓ يٚب٠ة٘ة 

 .بٌسموم ِٓ زم٠ٛسٙة جةٌكٛبج١ى ٚبٌّٓسىوةذ ٚبٌمحةل١ث 

 

 

 ( أػّبي اٌذفس2)
 

 زػىٞ أعّةي بٌؿفى جةٌّٛل  ألؾم بألؼىب٘ ب٢ز١د:

 .بٌؿفى ٌٍسط١ٙى ٚبإليبٌد 

 َةذ جمٔٛبعٙة.بٌؿفى ٌمٛبعم بألَة 

 .بٌؿفى ٌسك١ٍك ِٕة١َث أٚ ١ِٛي أٚ ز٠ُٛد 

  ٚبٌؿفددى ٌسفى٠ددػ غددًء ِددٓ بٌّٛلدد  ٌحددموَٚ أٚ ؾّددةَ َددحةؾد أ

 ألٞ ؼى٘ ز١ّّٟٗ.

ٚـٟ ؾةٌد بٌؿفدى ٌألَةَدةذ زسٛلدؿ ُِدةؾد بٌؿفدى ٌألَةَدةذ عٍدٝ ٔدٛع بٌسىجدد 

ٚب١ٌّدددٛي بٌّمِٛٔدددد ٌٙدددة ٚيب٠ٚدددد بالؾسىدددةن بٌدددمبقٍٟ ٚ٘دددٟ ـدددٟ ؾةٌدددد بألو٘ بٌى١ٍِدددد 

٪ ِدٓ يب٠ٚدد بالؾسىدةن  نب ٚغدمذ ١ِدةٖ غٛـ١دد ٓٙٚبٌط١ٕ١د زىْٛ عٍٝ يب٠ٚد ِممبو٘ة 

 ٚوهٌه زسٛلؿ عٍٝ بٌعّك بٌّطٍٛت ٚٔٛع بألَةٌ بٌُّسكمَ ٜٚى٠مد زٕف١هٖ.

 

 أدٚاد اٌذفس:
 بٌمفد. –بٌػةوٚؾ  –وٛو٠ه بٌؽً  –بٌىٛو٠ه  –( بٌفمٌ ٔ)

 بٌٓٛود. –بأليِد  –بًٌِح١ً  –( بٌؽٍك ٕ)

 قٛبج١ى بٌّٕة١َث. – ( بألٚزةلٖ)

 بٌػىبو. –( بٌحٌٛمٚيو ٗ)

 قىَٜٛ ب١ٌّةٖ. –( بٌػىلي ٘)

 بٌّٛبي٠ٓ بٌٕٙم١َد. –١ًِبْ ب١ٌّةٖ  –( ١ًِبْ بٌك١ٝ ٙ)

 

 االدز١بنبد اٌالشِخ ألػّبي اٌذفس:
 نب وددةْ بٌؿفددى ـددٟ أو٘ ِسّةَددىد أِىددٓ ٌٍػٛبٔددث أْ زبددً ِؿسفبددد جىأَدد١سٙة 

ٔدٛع بٌسىجدد ـدإنب يبل بٌعّدك ـدإْ غٛبٔدث ْٚىٍٙة ؾُث بٌىَدُ ألعّدةق زكسٍدؿ ؾُدث 

بٌؿفى زحمأ ـٟ بٌسفىه ٚبال١ٙٔةو ؾسٝ ز١ًّ جؿ١ص زعًّ ِ  بٌُّسٜٛ بألـمٟ يب٠ٚدد ١ِدً 

 ِع١ٕد زُّى يب٠ٚد بٌٓٛ ٟٚ٘ زكسٍؿ ِٓ زىجد ألقىٜ.

 نب وةٔددر بٌؿفددىخ ِػددةٚوخ ٌٍطى٠ددك بٌعددةَ ـددإْ نٌدده ٠عىٚددٙة ٌألقطددةو ٚـددٟ ٘ددهٖ 

ٓددمبذ قٓددح١د زكسٍددؿ ؾُددث ٔددٛع بٌسىجددد ٚعّددك بٌؿةٌددد ٠ػددث َددٕم غٛبٔددث بٌؿفددى ج

 بٌؿفى:
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 )أ( ظٕد جٛأت اٌذفس فٟ أزق ـٍجخ ِزجبٔعخ:
ٚعٕدم عّدً ؾفدى  ٘.٠ّٔىٓ ؾُةت ١ِدً بٌؿفدى ـدٟ ٘دهٖ بألو٘ ِد  ِعةِدً أِدٓ 

 ٌدٝ  8َدُ أٞ ٕ٘ ٌٝ  ٕٓع١ّك ـإٕٔة ٔٛ  أٌٛبؾةو وأ١َد ِٓ قٓث بٌَّٛىٟ جعى٘ 

ِسددى ٕبٌطٍددث عٍددٝ ُِددةـةذ  َددُ ٚجددمٜٛبي ؾُددث٘جٖٛدددح أٞ ٕجٖٛددد َٚددّه ٓٔ

ِالٖدمد ٌػٛبٔدث بٌؿفدى ٠ُٚدسٕم ودً ٌددٛؾ١ٓ ِسمدةج١ٍٓ جٛبَدطد عدٛبو٘ أـم١دد زُددّٝ 

جٖٛدد ٌسٛدؽٝ جٛبَدطد بألٌدٛبؼ بٌىأَد١د عٍدٝ  ٗ×ٗوحةَةذ ئك ِٓ عىٚق ـ١ٍٍدىٞ 

َ ٚال ز٠ًدم عدٓ ٕٓ.ٔغٛبٔث بٌؿفى ٚزّٕعٗ ِٓ بال١ٙٔةو ٚزىدْٛ عٍدٝ ُِدةـةذ وأَد١د 

ك ألدً ِدٓ ِسدى ٚبؾدم ـ١ىسفدٝ جىحدةٌ ٚبؾدم ـدٟ ِٕسٗدؿ َ ٚـٟ ؾةالذ بٌؿفدى ٌعّد٘.ٔ

بٌٍٛؼ بٌىأَٟ ٚـٟ بألعّةق بٌىح١ىخ ـٟ بٌسىجد بٌّسّةَىد ٔػم أٔٗ ١ٌٍ ِٓ بٌٛدىٚوٞ 

عًّ ْمخ ِسٍٗد جىةًِ بوزفدةع بٌؿفدى ٌٚىٕٕدة ٔٗدُّ ْدمخ جةوزفدةع ِسدى ٚبؾدم ِدطالو ضدُ 

بٌػدمٚي بٌكدةٔ ٔسىن ِسىبو جمْٚ ْمخ ضُ ٔىىو نٌه ٠ّٚىٓ ؾُةت ب١ٌّٛي بٌؿفى ؾُث 

 جهٌه.

 

)ة( ـدددددٍت جٛأدددددت اٌذفدددددس فدددددٟ أزق ِزٛظدددددطخ 
 اٌفالثخ:

َدُ ِدٓ ٓ٘ٔمَٛ جعًّ ْمخ ِٓ أٌٛبؼ وأَد١د ِالٖدمد ٌػٛبٔدث بٌؿفدى جُّدةـةذ 

بٌّؿٛو ٌٍّؿٛو ٚزُٕم جّمبلبذ ِٓ أٌٛبؼ أـم١د ِموّد ًِٚٔٛلد ـدٟ أِةوٕٙدة جٛبَدطد 

 وحةَةذ ٌىً ِمبل٠ٓ ِسمةج١ٍٓ. ٖوحةَةذ جٛبل  

 

 ٛأت اٌذفس فٟ أزق ظٍٙخ اال١ٙٔبز:)ي( ـٍت ج
ٔمددَٛ جٛٚدد  أٌددٛبؼ وأَدد١د ِسالٖددمد ِعددةو عٍددٝ غددةٔحٟ بٌؿفددى ٚزطح١سٙددة جّددمبلبذ 

َددُ عٍددٝ ٘:8َددُ َٚددّه ٕٓ:ِٖٓسددى ٚعىٚددٗ ٗ:٘أـم١ددد ِددٓ قٓددث َِٛددىٟ ٜددٛي 

َدُ عٍدٝ ُِدةـةذ ٓٔ×َُٓٔ ًِٚٔٛلد جموُ ِدٓ عدىٚق ـ١ٍٍدىٞ 8ُِٓةـةذ ؾٛبٌٟ 

ًٔك أٚ بٌكددٛبج١ى بٌكٓددح١د ٚزعّددً بٌىجطددد جطددٛي َ ٚزطحددر ٘ددهٖ بٌددموُ جددةٌٕٓ.ٔؾددٛبٌٟ 

َُ ٠ٚسٕةَدث عدمل بٌّدمبلبذ ٚبٌدموُ ٜىل٠دةو ِد  َُ٘ ٚجُّه ٓٔ:َُ٘ٔ ٚجعى٘ ٓ٘

 عّك بٌؿفى.

 

 

)د( ـدددٍت جٛأدددت اٌذفدددس فدددٟ رسثدددخ زخدددٛح ِٚفىىدددخ 
 ألػّبق وج١سح:

ٔمددَٛ جعّددً بٌؿفددى جددال ْددمخ ؾسددٝ ُِددسٜٛ بٌعّددك بٌسددٟ ٠ّىددٓ ٌٍسىجددد أْ زىددْٛ 

 ب١ٙٔةو ٚجمْٚ ٚدىو ٚجعدم نٌده ٔحدمأ جٛٚد  أٌدٛبؼ بٌّدمبلبذ بألـم١دد ِسّةَىد عٕمٖ جال



 

http://www.islamsc.com/ 

10 

أٌدٛبؼ وأَد١د ٚوبء ودً ِدمبل قٍدؿ  ٖأٚالو ـٟ بزػةٖ ٜٛي بٌؿفدى ٚـدٟ غٛبٔحدٗ ضدُ زدمق 

قددالؾ أٞ ٌددٛؾ١ٓ ِددٓ أِةِددٗ ٌٚددٛؼ ِددٓ قٍفددٗ ١ٌىددْٛ زطح١سددٗ ِٛددفىبو ٚل٠ٛددةو ٚزًٔددك 

ٍد زٛؽٝ ِة قٍفٙدة ِدٓ أٌدٛبؼ بٌّمبلبذ بٌّسمةجٍد جطالضد لوُ ئك ٚزىْٛ بٌىحةَةذ ٠ٜٛ

غةٔحٟ بٌؿفى ٚزىزف  وفدةءخ ِٚسةٔدد بٌٗدٍث جةٌٛدؽٝ بٌعىُدٟ ِدٓ بٌسىجدد عٍدٝ بٌٗدٍحد 

 ألْ بٌّمبلبذ َٛؾ ٠ُسؿ١ً ع١ٍٙة بًٌؾًؾد ٚبٌؿىود.

 

 

 اظزالَ أػّبي اٌذفس:
  زىبغدد  ِمةَددةذ بٌؿفددى ِددٓ أَددفً بٌؿفددى ٚأعددالٖ ٚجةٌُٕددحد

أٚ ألخ وأَدد١د عٕددم  ٌٍعّددك ٠مددةٌ ِددٓ ِٕسٗددؿ لددةع بٌؿفددى جٛٚدد  نوبع

بٌمةع ٚأقىٜ أـم١د عٍٝ قٛبج١ى بٌّٕة١َث عٍٝ غةٔحٟ بٌؿفى ٚأقه لىبءخ 

 بٌعّك ع١ٍٙة جعم ٚحٝ بألـم١د ج١ًّبْ ١ِةٖ.

  ٠ىبعددٝ أْ زىددْٛ قطددٜٛ غٛبٔددث بٌؿفددى ُِددسم١ّد أٚ ِّةضٍددد

ٌٍىَددِٛةذ ٚزىبغدد  جٓددم ق١طددةْ ع١ٍٙددة أٚ ْددم ق١طددةْ ِؿددةٚو بٌمٛبعددم 

 بٌّؿةٚو ِٓ وً غةٔث ـٟ بالزػة١٘ٓ.ٚل١ةٌ جعم غٛبٔث بٌؿفى عٓ 

  ٠ػددث أْ زىددْٛ غٛبٔددث بٌؿفددى وأَدد١د زّةِددةو ٚل١عةٔددٗ أـم١ددد

 زّةِةو أٚ ؾُث بٌىَِٛةذ ٚيٚب٠ةٖ لةئّد ٠ٚىْٛ قة١ٌةو ِٓ بٌٓٛبئث.

 

 دعبة ػسق اٌذفس ػٕد ظطخ األزق:
ٌسمم٠ى بٌعى٘ عٕم ـٛ٘د بٌؿفى ِٓ أعٍٝ ٠ػث أْ ٔمقً ـٟ بالعسحةو أْ بالزُدةع 

 مبو َّه ِمبل٠ٓ وٍّة بوزفعٕة ِٓ بٌٓمخ ٠ُٚسكمَ بٌمةْٔٛ بٌسةٌٟ ٌٍؿُةت:٠ً٠م جّم

 ِسى  ٘ٓ.ٓ× ْ ٕعى٘ بٌؿفى عٕم َطؽ بألو٘ = ت + 

 ؾ١ص:

 ت = عى٘ لةع بٌؿفى ؾُث بٌطٍث 

 ع= بوزفةع بٌؿفى 

 ي= ٜٛي بألٌٛبؼ بٌىأ١َد 

 ْ= عمل ألٚبو بٌٓمخ 

 َُ = َّه بٌّمبلبذ بٌُّسعٍّد٘

 ؾ١ص:

 ٖ.ٓ –ْ = ع / ي  

 

 

 

 

 ( أػّبي األظبظبد3)
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بألَددةٌ ٘ددٛ بٌمةعددمخ أٚ بٌفىْددد بٌسددٟ زؿّددً أٞ غددًء  ٔٓددةئٟ ـددٟ بٌّحٕددٝ ِددٓ 

عةِٛل أٚ ؾةئٝ أٚ والّ٘ة ٠ٚسٛلؿ زؿم٠م ٔٛع بألَةٌ بٌُّسكمَ عٍٝ قحىخ بٌّٕٙمٌ 

ـٟ زمم٠ى بٌػٙدٛل بٌسدٟ زسؿٍّٙدة أٔدٛبع بٌسىجدد بٌّكسٍفدد ٚأٔدٛبع بألَةَدةذ بٌُّدسعٍّد 

 ٌّٕٓيذ ٟ٘:ـٟ بٌّحةٟٔ ٚب

 

 )أ( أظبض ػبدٞ:
لةعمخ ِٓ بٌكىَةٔد بٌعةل٠د عٍدٝ غدًء ٚبؾدم أٚ غدًئ١ٓ ٚلدم ٠ىدْٛ ِعبّٙدة ِدٓ 

 بٌكىَةٔد بٌعةل٠د ٚع١ٍٙة وّىخ أٚ ١ِمخ ٍُِؿد أٚ لةعمخ ٖؽ١ىخ ٍُِؿد.

 

 )ة( أظبض ِعٍخ:
لةعددمخ زعسّددم أَةَددةو عٍددٝ بٌسُدد١ٍؽ ٚلددم ٠ىددْٛ زؿسٙددة لوددد ِددٓ قىَددةٔد عةل٠ددد 

 ػٙٛل عٍٝ ـىْد أوحى عٍٝ بٌسىجد ٚوهٌه ٌعًي بٌؿم٠م عٓ بألو٘.ٌس١ًُٙ زٛي٠  بٌ

 

 أظبض دثػ: –)ي( أظبض نٛة 
أَددةٌ ٠عسّددم عٍددٝ بَددسكمبَ بٌطددٛت أٚ بٌددمجّ ـددٟ ٔمددً بألؾّددةي ٚبٌػٙددٛل  ٌددٝ 

ٌٍمةعمخ بٌكىَدة١ٔد ٚ ْ ودةْ ٠ىفدٟ  ٌٍْٓٙمٕٗ بٌّحةٟٔ ٚ ْ٘ٗبٌسىجد عٍٝ ١ِٛي ؼةٌحةو 

ْٗ٘. 

 

 :)د( أظبض ـٍت

عٍددٝ وّددىبذ ِددٓ بٌٗددٍث ٌسٛي٠دد  بٌػٙددٛل ٚبألؾّددةي ٚٔمٍٙددة  ٌددٝ  أَددةٌ ٠عسّددم

بألو٘ ٚلم زؽٍؿ جةٌكىَةٔد بٌعةل٠د ٌعًٌٙة عٓ بٌىٜٛجد ٚبٌػدٛ ٚؾّة٠سٙدة ِدٓ بٌٗدمأ 

 ٚبٌسفىه.

 

 )٘ـ( أظبض خؽت:
أَةٌ وةٌُةجك ٠ٚعسّم عٍٝ بٌكٓدث جدمالو ِدٓ بٌٗدٍث ِد  ِىبعدةخ عدًي بٌكٓدث 

 ٠د ٌسؽ١ٍفٗ.زّةِةو ٚم بٌىٜٛجد ٚبَسكمبَ قىَةٔد عةل

 

 )ٚ( أظبظبد ِعزّسح:
 أَةَةذ ؾٛبئٝ ُِسّىخ جمْٚ ـةًٖ ج١ٕٙة ومٛبعم بألعّمخ.

 

 اٌمٛاػد إٌّففٍخ: –)ش( أظبظبد ِٕففٍخ 
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أَةٌ ِىْٛ ِٓ عمخ لٛبعم ِٕفٗدٍد ودً ِٕٙدة ُِدسمٍد زؿدر عّدٛل ُِدٍؽ ٚلدم 

 زىجٝ ِعةو ج١ّم أٚ وّىبذ ٍُِؿد ٌؿّة٠سٙة ِٓ بٌٙحٜٛ بٌػًئٟ أٚ بالٔفىبلٞ.

 

لٛاػد  –لٛاػد ِزفٍخ  –)ح( أظبظبد ِزفٍخ 
 ِؽزسوخ:

أَةٌ ِٓسىن زؿر عّٛل٠ٓ أٚ أوطى ٚزىبعٝ زؽ١ىبذ بٌعًَٚ ـٟ ٘هٖ بٌؿةٌد ِٓ 

 ِٛغث  ٌٝ َةٌث ٚجةٌعىٍ.

 

 

 

 خٛاش٠ك ١ِىب١ٔى١خ: –)ن( أظبظبد ١ِىب١ٔى١خ 
 قٛبي٠ك زمق جة٢الذ ٌٍٖٛٛي  ٌٝ بٌسىجد ب١ٌٍُّد بٌٗةٌؿد ٌٍسم١ٍَ.

 

 خٛاش٠ك ٠د٠ٚخ: –٠د٠ٚخ  )ٜ( أظبظبد
 قٛبي٠ك زمق جةٌحى٠ّد أٚ جة١ٌم ٌٍٖٛٛي  ٌٝ بٌسىجد ب١ٌٍُّد بٌٗةٌؿد ٌٍسم١ٍَ.

 

 أظبض فسؼخ: –)ن( أظبظبد ٌجؽخ 
أَةٌ ِىْٛ ِٓ لةعمخ ٚبؾمخ ُِسّىخ زؿر بٌّحٕٝ وٍٗ ٚزىدْٛ ِدٓ غدًء ٚبؾدم 

 عةلٞ أٚ غًء ٚبؾم ٍُِؽ أٚ و١ٍّٙة ِعةو.

 

 )ي( أظبظبد ِبو١ٕبد:
زؿر ب٢الذ ٠ٚىبعدٝ ـ١ٙدة ِمةِٚدد بال٘سدًبي ٚزىدْٛ ِدٓ وسدً قىَدة١ٔد أَةَةذ 

 عٍٝ بألو٘ ِحةْىخو أٚ عٍٝ قٛبي٠ك ١ِىة١ٔى١د.

 

اٌؽددددسٚن اٌٛاجددددت ِساػبرٙددددب ػٕددددد رفدددد١ُّ ٚرٕف١ددددر 
 األظبظبد:

أْ زىددْٛ زىجددد بٌسمَدد١ٍ ِسػةُٔددد ٚؼ١ددى ِسؽ١ددىخ بٌُّٕددٛت ٚبٌُددّه ِددة  أٚالو:

 جد جعم بٌسم١ٍَ.أِىٓ ِ  لوبَد بٌسؿىوةذ بٌّؿسٍّد ٌٍسى

َالِد ج١ةٔةذ زؿًّ بٌسىجد جعم بٌسموم ِٓ ٔٛعٙة ِ  ِىبعةخ ِعةًِ بألِةْ  :ضة١ٔةو 

بٌاليَ ٌٍس١ُّٗ ٌسىدْٛ ُِدةؾد بألَدةٌ وةـ١دد ٌسٛي٠د  بألؾّدةي عٍدٝ بٌسىجدد ِٚٛبغٙدد 
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غ١ّ  بالؾسّدةالذ ِد  ِىبعدةخ عّدك ٚأجعدةل بألَدةٌ ِد  بؾسّدةي زؽ١دى بٌمدٜٛ بٌّدؤضىخ 

 عٍٝ بألَةٌ.

زٛي٠دد  ٚددؽٜٛ ٚأؾّددةي بٌّحٕددٝ جةٔسبددةَ عٍددٝ بألَددةٌ َددٛبء ِّٙددة وددةْ  :ضةٌطددةو 

ٔٛعٗ ٌسفةلٞ بٌٙحٜٛ بٌؽ١دى ِٕدسبُ بٌدهٞ ٠ُدحث بٌٓدىٚـ ٚبٌٗدمع ِد  ِىبعدةخ بؾسّدةي 

 ٔمٕ لموخ زؿًّ بٌسىجد.

ِىبعةخ زعةِم َطؽ ـىْد بألَةٌ ِد  ِؿٗدٍد بألؾّدةي ٚودهٌه ِىبعدةخ  وبجعةو:

ِدة أِىدٓ  ال ـدٟ ؾةٌدد بٌؿدٛبئٝ بٌّالٖدمد  بٔطحةق ِؿٍٗد بٌٛؽٜٛ ِ  ِؿٛو بألَدةٌ

 ٌٍػ١ىبْ ـ١ُسعة٘ عٓ نٌه جسم٠ٛسٙة ٚوجطٙة جٓمبلبذ ٍُِؿد ٚعًّ وعث ٌألَةٌ.

ِىبعددةخ زٗدد١ُّ قٍطددةذ بألَددةٌ ِددٓ ِددٛبل ِٕةَددحد ٌٍمددٜٛ بٌّددؤضىخ  :قةُِددةو 

 ٌٚبىٚؾ بٌّٛل  ِٓ ؾىود ٚوٜٛجد ٚؼ١ى٘ة.

ٌهجددهجةذ ٚظددىٚؾ عّددً بؾس١ةٜددةذ بٌعددًي بٌاليِددد ٚددم بٌىٜٛجددد ٚب :َةلَددةو 

بٌّٛلدد  ٚبؾسّددةالذ ِددىٚو زٖٛدد١الذ أٚ ِىبـددك قددالي بألَةَددةذ أٚ ٚغددٛل أَةَددةذ 

 لم٠ّد جةٌّٛل .

زٛي٠  أؾّةي بٌّحٕٝ عٍدٝ أعّمزدٗ جةٔسبدةَ ٚٚٚد  بألعّدمخ أٚ بٌؿدٛبئٝ  َةجعةو:

 ٚجةٌسةٌٟ أَةَةزٙة عٍٝ ُِةـةذ ِسٕةَحد ٌسىْٛ بألؾّةي بٌسٟ ع١ٍٙة ِسػةُٔد.

 ٟ:٠ىبعٝ ب٢ز ضةِٕةو:

 .ؾُةت بألؾّةي بٌمبئّد ٚؾم٘ة ٟٚ٘ زُّٝ أؾّةي ١ِسد 

 .ٟؾُةت بألؾّةي بٌؿ١د ٚؾم٘ة ٟٚ٘ ِعىٚـد جةٌؿًّ بإلٚةـ 

 .ِؾُةت بألؾّةي بٌّسؿىود ٚؾم٘ة ٟٚ٘ وة١ٌُةوبذ ٚبألٚٔة 

  ٓؾُددةت بألؾّددةي بٌهبز١ددد ٌألعّددمخ ٔفُددٙة ٚبألَددةٌ ٚزمددمو جؿددٛبٌٟ ِدد

 % ِٓ بألؾّةي بٌٛبلعد ع١ٍٙة.٘:ٓٔ

  ٜٛ(  -بٌى٠ةؼ ـٟ ؾةٌد بٌّحدةٟٔ بٌّىزفعدد ٚ٘دٟ ؾدٛبٌٟ ) + أٚ زممو ٚؽ

وػُ / َ ٓٓٔ
ٕ
 ـٟ ِٗى. 

  زمددمو ٚددؽٜٛ ب١ٌّددةٖ ٚبألزىجددد ٌٍؿددٛبئٝ بٌُددةٔمخ ٠ٚىبعددٝ ـددٟ نٌدده وطةـددد

 بٌسىجد ٚبوزفةعٙة ٚيب٠ٚد بٌٓٛ.

 .ٝزممو لٜٛ بالؾسىةن ج١ٓ بألزىجد ٚأغُةَ بٌؿٛبئ 

 ـٟ ؾُةت بٌٛدؽٝ ِدٓ  زممو أٚيبْ بألزىجد ـٛق ألمبَ بألَةَةذ ٚوعحٙة

 أعٍٝ  ٌٝ أَفً ٚلم زًّٙ ـٟ نٌه أِةٔةو ٌٍؿُةت.

 

 ٠جت ػٍٝ إٌّٙدض اٌّفُّ أٚ إٌّفر ِساػبح ِب ٠ٍٟ:
 نب ٚغددمذ ٜحمددد ١ٌٕددد عٍددٝ جعددم ِددة ِددٓ ُِٕددٛت بألَددةٌ ـددال ٠ػددث أْ ز٠ًددم  -ٔ

 بٌٛؽٜٛ بإلٚةـ١د بٌسٟ زسعى٘ ٌٙة ٘هٖ بٌطحمد عٓ لموزٙة بٌّمِٛٔد ٌٍسؿ١ًّ.
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ْ بألَةٌ لى٠حدةو ِدٓ ١ِدً ٜح١عدٟ ـدٟ بألو٘ ـ١ػدث ؾّة٠دد بٌسىجدد ِدٓ  نب وة -ٕ

ـمم لموزٙة عٍٝ ِمةِٚد بٌمٕ ٚنٌه جعًّ ؾٛبئٝ َدةٔمخ أٚ عّدً بألَدةٌ جعّدك أوحدى 

 ِٓ َطؽ بالًٔالق.

٠ًلبل ِعةًِ بألِةْ ـٟ زمدم٠ى بٌػٙدٛل بٌّمِٛٔدد ٌألوبٚدٟ بٌط١ٕ١دد ب١ٌٍٕدد ألْ  -ٖ

 ح١د ١ٌٕد جط١اد ِ  ٘حٜٛ ـٟ بٌّحٕٝ.ؾًّ بألَةٌ بٌىأَٟ ٠ُحث زؿىوةذ غةٔ

 نب زٛددةؼطر بٌسىجددد بٌط١ٕ١ددد أٚ بٌطف١ٍددد ٌسددمبقً ؾح١حةزٙددة زؿددر بٌّحٕددٝ أٚ  -ٗ

جُددحث بال٘سددًبيبذ ـددإْ ؾػددُ بٌسىجددد ٠مددً ٠ُٚددحث ٘حددٜٛ بألَددةٌ ٠ٚعددةٌع نٌدده جددمِه 

بٌسىجد جةٌٙىبَةذ بًٌٙبيخ أٚ جمق بٌكٛبي٠ك بٌٍٛؾ١د ؾٌٛٙة أٚ جؽّى بٌسىجد جةٌّدةء ـدٟ 

 د بٌػفةؾ.ؾةٌ

زسؿىن ب١ٌّةٖ جةأللٚبو بألو١ٚد ٔؿٛ ِٗةلو بٌؿدىبوخ ِّدة ٠فمدم بٌسىجدد غدًءبو  -٘

 وح١ىبو ِٓ ِةئٙة ـسسٍٗث ٚز٠ًم ـٟ بٌػفةؾ ؾسٝ زٕىّّ ٚزٙحٝ.

٠ٙددحٝ بٌّحٕددٝ  نب َددؿحر أٚ بٔكفٛددر ب١ٌّددةٖ بٌػٛـ١ددد ِددٓ ؾٌٛددٗ ِدد  زٗددٍث  -ٙ

زٕبد١ُ َدؿث ب١ٌّدةٖ جطى٠مدد بٌسىجد ٠ً٠ٚم بٌٙحٜٛ وٍّة وةْ بٌُؿث َى٠عةو ٌٚهٌه ٠ػدث 

 ٚجّعمي جطٟء.

بٌؿفى بٌُّسػم بٌمى٠ث ِٓ بٌّحٕٝ ٚ ٔٓدةء بٌّحدةٟٔ بٌػم٠دمخ بٌّػدةٚوخ جُدحث  -6

 قفٙ ٌمموخ زؿًّ بٌسىجد ٌٚهٌه ٠ػث ز٠ًٚم بٌمعةِةذ بٌىةـ١د.

بٌحكى بٌٕةْئ ؾٛي بألَةٌ ٚزؿسٗ ٚقةٖد ـٟ بٌسىجدد بٌى١ٍِدد ٠ُدحث ب١ٙٔدةو  -8

 ىود ب١ٌّةٖ َى٠عد.بألَةٌ ٚقةٖد  نب وةٔر ؾ

زُىت ب١ٌّةٖ  ٌٝ بٌسىجد بٌط١ٕ١د بٌػةـد أٚ بٌطف١ٍد بٌػةـد لم ٠ُحث ٘حٜٛدةو أٚ  -5

 زّملبو ٌٍسىجد ِ  ـًٓ ـٟ ِمةِٚد غٙم بٌمٕ.

ال ٠سىن ؾفدى بألَدةٌ ـدٟ بٌسىجدد بٌط١ٕ١دد أٚ بٌطف١ٍدد ِىٓدٛـةو ٌّدمخ ٠ٍٜٛدد  -ٓٔ

 ؾسٝ ال زسؽ١ى بٌكٛبٔ بٌطح١ع١د ٌٍسىجد.

َةَددةذ جةَددسكمبَ بألَددّٕر بألٌدد١ِٕٟٛ جددمالو ِددٓ بٌحٛوزالٔددمٞ  نب زعّددً بأل -ٔٔ

 بؾسٛذ بٌسىجد عٍٝ ِٛبل و١ّة٠ٚد ٚةوخ أٚ ِسؿٍٍد.

٠ىبعٝ أْ زىْٛ ِٕة١َث ِٛب١َى ب١ٌّةٖ بٌىئ١ُ١د بٌّةوخ جةٌّٛل  أعٍٝ ِدٓ  -ٕٔ

ُِٕددٛت بٌسمَدد١ٍ ؾسددٝ ال ٠ددؤلٞ  ٌددٝ بؾسّددةي بٔفػددةو أٞ ِةَددٛوخ  ٌددٝ زكٍكددً بٌسىجددد 

 ب١ٌّةٖ.جمٛخ زمـك 

بٌمٛخ بٌىأ١َد بٌٛبلعد عٍدٝ بألَةَدةذ زؿسُدث وّدة ٠ٍدٟ  نب وةٔدر ِؿٛو٠دد  -ٖٔ

 بٌؿًّ:

 ٚيْ بٌسىجد بًٌّبؼ  –بٌؿًّ ب١ٌّر +بٌؿًّ بٌؿٟ + بٌٛيْ بٌهبزٟ ٌألَةٌ  

٠ػث أْ ال زؿمش زفةٚزةذ ـٟ غٙٛل بٌسىجد زؿر بٌمٛبعم بٌّكسٍفد ٌألَةٌ  -ٗٔ

 % ِٓ ألٗٝ غٙم ُِّٛؼ جٗ.ٕ٘جموطى ِٓ 

ـٟ ؾةٌدد ٚدؽٝ بٌسىجدد أٚ بٌّدةء عٍدٝ بٌؿدٛبئٝ بٌُدةٔمخ أٚ ـدٟ ؾةٌدد ٚغدٛل  -٘ٔ

لٜٛ أـم١د ِٓ بٌّٕٓيذ بٌّػةٚوخ ال ٠ػٛي أْ ٠سعمٜ ألٗٝ غٙم ٔةْدئ عدٓ بٌّؿٗدٍد 

بٌىأ١َد ٌٍمٜٛ بٌّؤضىخ عٍٝ بألَةٌ ل١ّد غٙم بٌسؿ١ًّ بٌُّّٛؼ جدٗ عدٓ بٌسىجدد وّدة 

سىةن ج١ٓ أَفً بألَةٌ ٚبٌسىجد بٌّالُِدد ٠ػث أال ز٠ًم بٌّؿٍٗد بألـم١د عٓ لٛخ بالؾ

 ٌٗ ِٛةـةو  ١ٌٗ غًء ِٓ بٌٛؽٝ بٌٍُحٟ ٌٍسىبت ـٛق بألَةَةذ.
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ـٟ ؾةٌدد بٌسفدةٚذ بٌىح١دى ـدٟ بٌٛدؽٜٛ زؿدر أغدًبء بٌّحٕدٝ بٌٛبؾدم ـسفٗدً  -ٙٔ

أَةَددةذ بألغددًبء نبذ بألؾّددةي بٌىح١ددىخ ِددٓ جددةلٟ بٌّحٕددٝ ٚوددهٌه بٌػددًبء بٌّعىٚددد 

 ٌال٘سًبيبذ.

بَسكمبَ أَةَةذ بٌفىْةذ بٌىةٍِدد أٞ بٌٍحٓدةذ ٚبـسدىب٘ بٔسبدةَ ـٟ ؾةٌد  -6ٔ

زٛي٠  غٙٛل ٚؽٜٛ بٌسىجد زؿر بٌٍحٓد ـ١ػث بَسكمبَ غٙٛل ِكفٛد ٌّدةلخ بألَدةٌ 

 ٠ٚسٛلؿ بٌػٙم بأللٗٝ ٌسؿ١ًّ بٌسىجد بٌؽ١ى ِسّةَىد عٍٝ:

 .ٍعّك ُِسٜٛ بٌسم١َ 

 .ٌعى٘ بألَة 

 .وطةـد بٌسىجد 

 ٌٍ ٍٟسىجد.ل١ّد يب٠ٚد بالؾسىةن بٌمبق 

 .لٛخ بٌسّةَه 

 

 

 ( أػّبي اٌسد4َ)
 

  زدددىلَ ِٛبلددد  بٌحٕدددةء ـدددٟ ِٕكفٛدددةزٙة بٌّطٍدددٛت ولِٙدددة ٚودددهٌه ؾدددٛي

 بألَةَةذ ٚلبقً بٌؽىؾ ؾسٝ ُِٕٛت ؾطد بٌىلَ.

  ٝ٠ػث أْ زمِه بٌسىجد بٌّعةل ولِٙة ؾٛي بألَةَةذ ٚلبقً بٌّحدةٟٔ ؾسد

ذ جُددّه زٗدً  ٌددٝ لوغددد عة١ٌددد ِدٓ بٌىطةـددد ٠ٍٚددًَ أْ ٠ىددْٛ بٌدىلَ عٍددٝ ٜحمددة

 َُ ِ  بٌمِه بٌػ١م.ٕ٘:ِٓٗٓ

  ٠ػث أْ ٠سُ بٌىلَ جةٌىِةي ـٟ أِةوٓ بألَةَةذ بٌمم٠ّدد ـدٟ بٌّٛلد  جعدم

  يبٌسٙة.

  ٠ػددث بٌسموددم ِددٓ بٌٛددؽٜٛ بٌػةٔح١ددد بٌطح١ع١ددد بٌٕةْدداد عددٓ أعّددةي ِع١ٕددد

 جػٛبو بٌىلَ.

  ٖنب وةْ ُِٕٛت بٌىلَ أعٍٝ ِٓ ُِٕٛت بألو٘ بٌطح١عٟ ٠ىبعدٝ زدمض١ى 

 عٍٝ ِة ؾٌٛٗ.

 

 

 أٔٛاع اٌسدَ:
 زًّٓ أعّةي بٌىلَ بألٔٛبع بٌّكسٍفد ب٢ز١د:

 .ٕٝولَ جمبقً بٌّح 

 .ٕٝولَ ؾٛي بٌّح 

  ولَ بٌؿدددمبئك ٚبألؾدددٛبِ ٚبٌُّدددةؾةذ بٌٛبَدددعد ٌٚسك١ٍدددك

 بٌّٕة١َث.
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 نسق اٌسدَ:
 . ولَ ِٓ ٔةزع بٌؿفى ٚزٕمً جةلٟ بألزىجد  ٌٝ قةوظ بٌّٛل 

 ٗولَ جمزىجد ِٓ بٌكةوظ ٠ٚىبعٝ بؾسُةت زىة١ٌف. 

 

 

 ( أػّبي اٌقسظبٔخ اٌؼبد٠خ ٌألظبظبد5)
 

 بٌكىَةٔد عِّٛةو ٠ًِع ِٓ بٌىوةَ بٌىح١ى ٚبٌىوةَ بٌٗؽ١ى ِٚةلخ الٖمد ٚزُّٝ:

 :نب قٍر ِٓ ؾم٠م بٌس١ٍُؽ. قىَةٔد عةل٠د  

 :نب ؾدً ـ١ٙدة وُدى بٌؿػدى أٚ بٌملٓدَٛ  قىَةٔد ج١ٛدةء 

 ِؿً بًٌٌٝ.

 :ٕٛنب بَسكمَ ـ١ٙة بًٌٌٝ بٌٗؽ١ى. قىَةٔد ـ١  

 َنب يٚلذ جم١َةـ ؾم٠م بٌس١ٍُؽ. ةٔد ٍُِؿد:قى  

 :نب بَددسكمِر ـ١ٙددة بٌؿّددىخ جددمالو ِددٓ  قىَددةٔد ؾّددىبء 

 بألَّٕر.

 :زؿر جالٜ بٌمٚو بألوٟٚ. قىَةٔد لوةذ 

 :نب عٍّر ٌٍؿّةِةذ أٚ بٌُطؽ. قىَةٔد ١ِٛي  

 :نب بَسعًّ ـ١ٙة ووةَ قف١ؿ. قىَةٔد ٚع١فد  

 نب زٛبـىذ ـ١ٙة ٖفةذ قةٖد. :قىَةٔد قةٖد  

 

رٕف١دددددر اٌقسظدددددبٔبد اٌؼبد٠دددددخ ٌألظبظدددددبد ٚاٌددددددوبد 
 ٚخسظبٔبد ا١ٌّٛي:

زحمأ ٜح١ٍد بٌىِٟ عٍّٙة جعم أْ ٠ىْٛ أٔفةو بٌٕةْدؿ بٌّىٍفد١ٓ جسٓد٠ٛٓ بٌدًٌٝ  -ٔ

ٚبٌىًِ عٍٝ ١٘ادد أودٛبَ ِسػدةٚوخ زىدةي جةٌٗدٕمٚق بٌٕٗدؿ ِسدى ِىعدث ٌٍدًٌٝ ٚبٌى١دً 

ل٠ددد أِددة ـددٟ ؾةٌددد جٗددٕمٚق وجدد  ِسددى ِىعددث ٌٍىِددً ٚنٌدده ـددٟ أعّددةي بٌكىَددةٔد بٌعة

 بٌكىَةٔد بٌح١ٛةء ـ١ىةي بٌملَٓٛ ٚبٌىًِ ٚجةلٟ بٌّىٛٔةذ ؾُث بٌُٕث بٌّطٍٛجد.

زىددْٛ بٌُٕددث ؾُددث ِٛبٖددفةذ بٌعمددم ٠ٚعسّددم بقس١ةو٘ددة عٍددٝ بٌؽددى٘ ِددٓ  -ٕ

 بَسعّةٌٙة ٚعٍٝ بٌُعى ٚعٍٝ بٌّٛبل بٌّٛغٛلخ.

ٍٛجد زمق قٛبج١ى ـٟ غ١ّ  غٛبٔث بٌمةعمخ عٍٝ ُِٕٛت ٚغٗ بٌكىَةٔد بٌّط -ٖ

ٚوهٌه زعّدً ٌمطدد قٓدث ِدٓ ُِٕدٛت ضةجدر قدةوظ بٌمعدمخ ضدُ ٠ؿدمل ْدىت بٌىِدٟ ِد  

 ِىبعةخ أٞ بقسالؾ ِطٍٛت ـٟ جعٙ بٌمٛبعم جة٠ًٌةلخ أٚ جةٌٕمٕ.
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زكٍٝ ُٔث بٌىوةَ بٌىح١ى ٚبٌٕدةعُ بٌّىدْٛ ٌٍكىَدةٔد بٌّطٍٛجدد عٍدٝ بٌٕةْدؿ  -ٗ

ّدةء جمدمو جُد١ٝ ؾُث بٌّٛبٖفةذ ضُ زٛةؾ ُٔحد بألَّٕر بٌّسفدك ع١ٍٙدة ٠ٚٛدةؾ بٌ

ؾُث زمم٠ى بٌّٕٙمٌ ٚزؿًّ ٘هٖ بٌكىَةٔد عٍٝ ٜحةٌٟ ِٓ بٌٗةظ ٚزىِدٝ جةٌمىٚبٔدد 

٠ٚىبعٝ أْ زىدْٛ أ٠دمٞ بألٔفدةو لى٠حدد ِدة أِىدٓ ِدٓ بٌح١دى عٕدم بٌىِدٟ ؾسدٝ ال زٕفٗدً 

بٌّْٛ عٓ جعٛٙة ٠ٚػث زك١ّى بٌكىَةٔد عٍٝ أوع لٍحةذ أٚ ضالضد عٍٝ بأللً عٍٝ أْ 

 ١ٓ عٍٝ بٌٕةْؿ ٌّٛةْ بٔمِةظ بًٌٌٝ ٚبٌىًِ ٚبألَّٕر ِعةو.زىْٛ أٚي لٍحد أٚ لٍحس

٠ػددث ٚٚدد  أٌددٛبؼ جددٛٔسٟ عٍددٝ أؾددىؾ بٌحاددى ِددٓ غددةٔح١ٓ عٍددٝ بأللددً ١ٌىزىددً  -٘

 ع١ٍٗ بٌمىٚبْ أضٕةء بٌىِٟ ـال ١ٙ٠ً بألزىجد جمبقً بٌؿفى عٍٝ بٌكىَةٔد.

ٔد ٠ًٕي بٌفٛوِػٟ  ٌٝ بٌحاى ١ٌدمن بٌكىَدةٔد جةٌّٕمبٌدد ٚعٕدمِة زٗدً بٌكىَدة -ٙ

 ٌٝ بٌُّٕٛت بٌّطٍٛت ٠ٚكمَ بٌٛغٗ جةٌُّدطى٠ٓ ١ٌىدْٛ ُِدس٠ٛةو زّةِدةو ٚلدةجالو ٌع١ٍّدد 

 ـىِ ؾم٠م بٌمٛبعم بٌٍُّؿد ع١ٍٗ.

 بالَسالَ: -6

 .٠ػث أْ زىْٛ ِطةجمد ـٟ زى٠ٕٛٙة ٌُٕث بٌّٛبٖفةذ 

 .٠ػث أْ زىْٛ ٜى٠مد زك١ّى٘ة زةِد ١ٍَّٚد 

 .٠ػث أْ ٠ىْٛ و١ِٙة ١ٍَّةو 

 ًَدةعد  ٕٗأ٠دةَ جعدم ِدىٚو ٠ٖى ٌّدمخ ٠ػث وْٙة جةٌّةء بٌؽ

 عٍٝ بٌٗث.

زىبعدددٝ ـدددٟ بٌكىَدددةٔد بٌعةل٠دددد ٌألَةَدددةذ أْ ٠ىدددْٛ َدددّىٙة أٞ بوزفةعٙدددة  -8

ُِة٠ٚةو عٍٝ بأللدً ٌحدىٚي غٛبٔحٙدة عدٓ ٔمطدد غٛبٔدث بوزىدةي بٌمةعدمخ بٌُّدٍؿد ع١ٍٙدة 

ِؿٗدٛوخ  ْ٘ٗٚجىٚي٘ة عٓ ب١ٌّمخ أٚ بٌؿدةئٝ بٌدهٞ ٠عٍٛ٘دة ٚجدهٌه زىدْٛ ٕ٘دةن يب٠ٚدد 

ؾىؾ بٌكىَةٔد بٌعةل٠د عٕم بٌمةع ٚج١ٓ ٔمطد بوزىدةي بٌكىَدةٔد بٌُّدٍؿد ٌٛدّةْ  ج١ٓ

عمَ ؾمٚش ْىٚـ ٚدؽٝ جُدحث لٍدد بٌُدّه ح ٚزعّدً ٘دهٖ بًٌب٠ٚدد ـدٟ ؾدةالذ زٓدؽ١ً 

 أعّةي ِٓ بٌموغد بألٌٚٝ.

 

 

 ( أػّبي اٌقسظبٔخ اٌّعٍذخ6)
 

 زسىْٛ بٌكىَةٔد بٌٍُّؿد عِّٛةو ِٓ:

 ّةء + بٌؿم٠مبٌىًِ + بًٌٌٝ + بألَّٕر + بٌ

 جةإلٚةـد  ٌٝ جعٙ بإلٚةـةذ ـٟ جعٙ بٌؿةالذ بٌكةٖد.

 

 أػّبي اٌمٛاػد ٚا١ٌّد ٚاٌذٛائه اٌّعٍذخ:
٠ػىٞ أل ب١ٌّم بٌٍُّؿد عٍٝ بألو٘ جدةٌػ١ى أٚ بٌىِدً جمقده أجعةل٘دة بٌٕب١فدد  -ٔ

َدُ ِدٓ ودً ِ٘ٔٓ ب١ٌّم بٌكةوغ١د ٚعًّ عى٘ بٌؿفى جُّه أوحى ِٓ ب١ٌّمخ جؿٛبٌٟ 

 أعّةي بٌٓم. غةٔث ٌس١ًُٙ
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زٓددم بٌمٛبعددم بٌُّددٍؿد ٚب١ٌّددم جددةألٌٛبؼ بٌكٓددح١د ِددٓ بٌٍسًبٔددد جّمةَددةزٙة  -ٕ

بٌّكسٍفددد ِدد  زددمو١ّٙة غ١ددمبو ِددٓ بٌػٛبٔددث ٕٚ٘ددةن ٜى٠مددد أقددىٜ ِىغعٙددة بوزفددةع ضّددٓ 

 بٌكٓث زسٍكٕ ـٟ جٕةء غٛبٔث بٌمٛبعم ٚب١ٌّم بٌٍُّؿد جةٌطٛت.

َدُ ٠ٚعّدم جعدٙ ٕٔجٓدّه زىْٛ ٘هٖ بٌّحةٟٔ ؾٛي غٛبٔدث ب١ٌّدم ٚبٌمٛبعدم  -ٖ

َددُ أٞ ٜٛجددد عٍددٝ َدد١فٙة ٚجّٛٔددد أْددم ِددٓ بٌُددةجمد ٙبٌّمددةٌْٚٛ  ٌددٝ جٕةئٙددة جُددّه 

٠ٚىلَ ؾٛي بٌمٛبعم ٚب١ٌّدم ِدٓ قةوغٙدة ِدٓ قٍدؿ بٌّحدةٟٔ عٍدٝ أْ ٠حمدٝ بٌطدٛت ٚال 

 ٠ىـ .

 ٠ػًٙ بٌؿم٠م ؾ١ص ٠طٕٝ ٠ٚىىت ٠ٚػّٕ. -ٗ

ةٌمٛبعدم بٌُّدٍؿد ٠ىٔ ؾم٠م بٌس١ٍُؽ ؾُث بٌىَِٛةذ بإلٔٓدةئ١د بٌكةٖدد ج -٘

 ٚب١ٌّم بٌٍُّؿد.

زػًٙ ٖٕةل٠ك زك١ّدى بٌكىَدةٔد  ِدة جةٌٗدٕمٚق أٚ جعدمل بٌؽٍمدةْ أٚ بٌٓدىة٠ى  -ٙ

 أٚ جعحٛبذ بٌكٍٝ ب١ٌّىة١ٔىٟ.

ـٟ لٛبعم بألَةَةذ بٌّٕفٗدٍد ٠ٖٛدٝ جدمْ ٠ٛدحٝ زمُد١ٝ بٌؿم٠دم ٚنٌده جدمْ  -6

بٌمةعمخ وٍدٗ ِدٓ  ٠ٛٚ  ١َف ؾٛي لب٠ى غٛبٔث بٌمةعمخ ٚنٌه ـٟ بٌعةٌٟ ٌسىجٝ جٗ ؾم٠م

ِؿ١طٙددة بٌكددةوغٟ ؾسددٝ ال ٠سؿددىن ِددٓ ِىةٔددٗ ح ضددُ ٠ٛٚدد  زُدد١ٍؽ بألعّددمخ ـددٟ ِىةٔٙددة 

جةوزفددةع بٌعّددٛل جةٌىةِددً ٢قددى بوزفةعددٗ أٚ جةوزفددةع غددًء ِٕددٗ ٌسٗددحؽ أْددة٠ى ٌسسٗددً 

 جؿم٠م ز١ٍُؽ بٌعّٛل عٕم وٖٗ جعم ٖث بٌمةعمخ.

فٍٟ ٌٍمٛبعدم زؿدر بٌسُد١ٍؽ بٌُد Ø 6حٙزٛٚ  لط  ٖؽ١ىخ ِٓ ـًٛ بٌؿم٠م  -8

ٚب١ٌّم ٌىـعٙة ل١ٍالو عٓ َدطؽ بٌكىَدةٔد بٌعةل٠دد ـ١ُدًٙ جدهٌه ٔدًٚي بٌكىَدةٔد زؿسٙدة 

ٚؾٌٛٙة وّة ٠ػث بٌسٕح١ٗ عٍٝ بٌفدٛوِػٟ جسٕط١دك بٌؿم٠دم  ٌدٝ أعٍدٝ ٌسسكٍدً بٌكىَدةٔد 

 ْحىد بٌس١ٍُؽ ٚزؽٍؿ أَطؽ بأل١َةـ جةألَّٕر.

ْددمخ ب١ٌّددم  زٛٚدد  لطدد  ِّةضٍددد زؿددر ؾم٠ددم بٌسُدد١ٍؽ بٌعٍددٛٞ ٚـددٛق ؾددىؾ -5

ٌسع١ٍددك بٌؿم٠ددم ؾسددٝ بٔسٙددةء بٌىِددٟ ـسددًبي ٚبٌؽددى٘ ِددٓ نٌدده عددمَ ؾددمٚش زددىق١ُ ـددٟ 

 بٌؿم٠م  نب ِة ظً ِمخ وح١ىخ لحً بٌىِٟ ـال زؽٍفٗ بٌكىَةٔد ِٓ زؿسٗ.

 زكّى بٌكىَةٔد جةٌُٕث بٌّطٍٛجد جةٌّٛبٖفةذ. -ٓٔ

 ٠ػىٞ ٖث بٌمٛبعم بٌٍُّؿد ٚب١ٌّم ؾُث ِة زممَ نوىٖ ـٟ ٖدث بٌمٛبعدم -ٔٔ

ِ  بٌؽًؼًخ ٚبٌمِه غ١مبو ضُ ز٠ُٛد بٌُدطؽ جةٌُّدطى٠ٓ ؾسدٝ ٠ؽطدٝ َدطؽ بٌكىَدةٔد 

جًجددم بألَددّٕر ٚجؿ١ددص ال ٠بٙددى أٞ ؾم٠ددم  ٜاللددةو عٍددٝ بٌُددطؽ ح ٚزفدده بٌػٛبٔددث جعددم 

َددةعد ِددٓ بٌٗددث ح  ٕٗأ٠ددةَ جعددم  َٖددةعد ٚزددىِ وْددةو ؼ٠ًددىبو جةٌّددةء ٌّددمخ  ٕٗ:6ٕ

ؿد جعددم زٛددى٠حٙة عٍددٝ بٌٕةْددؿ ٚزىِددٝ بٌكىَددةٔد بٌُّددٍؿد ١ٌٍّددم ٚبٌمٛبعددم بٌُّددٍ

ٚزم١ٍحٙة لٍحس١ٓ أٚ ضالضد عٍٝ بٌٕةْؿ ٚلٍحس١ٓ ِ  بٌىِ جةٌّةء ِد  زم١ٍدً ُٔدحد ب١ٌّدةٖ 

 ِة أِىٓ ٚنٌه ألْ ٕ٘ةن ُٔحد ِٓ بٌّةء ١ٛ٠فٙة بٌفٛوِػٟ أضٕةء بٌىِٟ.

٠ػث وِٟ بٌمىٚبْ ِدٓ بوزفدةع ِدٕكفٙ غدمبو ٠ٚدمـ  بٌفدٛوِػٟ بٌكىَدةٔد  -ٕٔ

بعدم جُّدطى٠ٓ ـدٟ ٠دمٖ ٠ٚؽًؼدً بٌكىَدةٔد جةٌعسٍدد ٚعدةلخ زىدْٛ ج١ٓ ؾم٠م ب١ٌّم ٚبٌمٛ

ٚجعم بِسالء ب١ٌّمخ  زٛٚ  بإللخ عٍٝ Ø ٙ ِة لطعد ٍُِٛجد ِٓ بٌكٓث أٚ ١َف ؾم٠م 

َددطؽ بٌكىَددةٔد ٚزىبغدد  ج١ّددًبْ ب١ٌّددةٖ ٠ٚكددمَ بٌٛغددٗ جةٌُّددطى٠ٓ ٠ٚىبعددٝ ٚددحٝ 
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ٌدٝ ؼ١دى بٌّٕة١َث ٚعدمَ ٚغدٛل أٞ زعٓد١ّ ـدٟ بٌكىَدةٔد ٠ٚىبعدٝ عدمَ ظٙدٛو أٞ ي

 ِؽٍؿ جةٌىًِ ٚبألَّٕر ٚوهٌه عمَ ظٙٛو أٞ ؾم٠م  ٜاللةو ؼ١ى بألْة٠ى بٌّطٍٛجد.

َدةعد ِدٓ  زّدةَ ٖدحٙة ِد   ٕٗ:8ٗزفه غٛبٔث ْدمخ بٌمٛبعدم ٚب١ٌّدم جعدم  -ٖٔ

وْٙة وْةو ؼ٠ًىبو جة١ٌّةٖ ٌّمخ ضالضد أ٠ةَ ِ  بٌّؿةـبد بٌٓم٠مخ أضٕةء ع١ٍّدد بٌفده ؾسدٝ 

 ٚب١ٌّم ـ١ٕىٓؿ بٌؿم٠م.ال زىُى بٌُٛن ٚأؾىؾ بٌمٛبعم 

بٌٍحٓد بٌٍُّؿد ـٟ بٌؿدةالذ بٌسدٟ ٠ىدْٛ ـ١ٙدة بؾسّدةي زىجدد بألو٘ ٚدع١فةو  -ٗٔ

 غمبو.

 

 نس٠مخ ػًّ اٌٍجؽخ اٌّعٍذخ:
 ٚزسُ ؾُث بٌكطٛبذ بٌسة١ٌد:

زٕسٙددٟ أعّددةي بٌؿفددى جةٌّٕةَدد١ث بٌّطٍٛجددد ٚجةزُددةع بٌٍحٓددد  (ٔ

 ١ٍَ .بٌعةل٠د ِ  ّٚةْ بٌٖٛٛي  ٌٝ ُِٕٛت بٌسىجد بٌّطٍٛجد ٌٍسم

زٗددث بٌكىَددةٔد بٌعةل٠ددد ٌٍفىْددد أٚ بٌٍحٓددد بألٌٚددٝ جةٌُددّه  (ٕ

َُ ِ  بٌمن غ١دمبو ٕٓٚبٌّٛبٖفةذ بٌٛبولخ ٚنٌه عٍٝ ٜحمةذ ال ز٠ًم عٓ 

 َةعد ِٓ بٌٗث .ٕٗأ٠ةَ جعم  ٖٚبٌىِ بٌؽ٠ًى جةٌّةء ٌّمخ 

زُددٍؽ بٌٍحٓددد بٌُّددٍؿد ؾُددث بٌىَددِٛةذ ٠ٚىددْٛ زُدد١ٍؿٙة  (ٖ

ِٚد غٙم بٌٓم ـٟ َدطؿ١ٙة بٌعٍدٛٞ ؼةٌحةو ِٓ ْحىس١ٓ ع٠ٍٛد َٚف١ٍد ٌّمة

ٌعّدددً بٌٓدددحىد بٌع١ٍدددة  Øٗٚبٌُدددفٍٟ ِددد  عّدددً وىبَدددٟ ؾم٠م٠دددد جملطدددةو 

 ٚزطح١سٙة عٍٝ بالوزفةع بٌّطٍٛت .

زؿددمل غٛبٔددث بٌٍحٓددد بٌُّددٍؿد جػٛبٔددث ْددمبذ قٓددح١د ِطددً  (ٗ

 بٌمٛبعم بٌٍُّؿد بٌّٕفٍٗد.

زٗث بٌفىْد بٌٍُّؿد جةٌُٕث ٚبٌّٕة١َث ٚبألَّةن ؾُدث  (٘

َدُ ِد  ِىبعدةخ زؽط١دد غ١ّد  ؾم٠دم ٕٜٓحمدةذ جُدّه  بٌطٍث ٚنٌده عٍدٝ

 بٌس١ٍُؽ جةٌكىَةٔد.

زؿمل عٍٝ َدطؽ بٌٍحٓدد بٌعٍدٛٞ ِمةَدةذ أٞ لٛبعدم أٚ ١ِدم  (ٙ

ِطٍٛجددد أعال٘ددة ِدد  عّددً زُدد١ٍؿٙة ِدد  بٌٍحٓددد ِددمـٛٔةو أٚ ظددة٘ىبو ؾُددث 

 بٌس١ُّٗ.

َدةعد ِدٓ  ٕٗأ٠دةَ جعدم  ٖزىِ بٌٍحٓد وْدةو ؼ٠ًدىبو جةٌّدةء  (6

 ٖحٙة.

٠ّ ِطٍٛجدددد ـدددٟ بٌٍحٓدددد ٌّدددىٚو أٞ ٠ىبعدددٝ عّدددً أٞ ْدددٕة (8

ز١ٖٛالذ أٚ زىو١حةذ وةٌّػةوٞ أٚ بٌٗدؿٟ أٚ بٌىٙىجدةءح ٚودهٌه ٠ىبعدٝ 

زىن أٞ ٜىؾ وجةٜ الِسمبل أٚ ًٌٖٛ غًء أقدى ِدٓ بٌّٕٓدم أٚ الَدسىّةي 

 بٌىِٟ.

ٚجهٌه ٠ىْٛ لم زُ بالٔسٙدةء ِدٓ ٖدث بٌكىَدةٔةذ ٌٍمٛبعدم َدٛبء وةٔدر قىَدةٔد 

 ألَةَةذ.عةل٠د أٚ ٍُِؿد ٚجػ١ّ  أٔٛبع ب
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 ( أػّبي اٌؽداد اٌقؽج١خ7)
       

 أٔٛاع اٌقؽت اٌّعزقدَ فٟ اٌؽداد اٌقؽج١خ:
 ( جٖٛد.5×ٕ –8×ِٕمةَةذ )  :* جٛٔسٟ

 (  جٖٛد. ٙ×ٙ – ٘×٘ – ٗ×ِٗمةَةذ )  :* ـ١ٍٍىٞ

 ( جٖٛد. 8×ٔ – ٙ×ٔ– ٘×ٔ – ٗ×ِٔمةَةذ )  * ٌسًبٔد:

 ( جٖٛد. ٘×ٕ – ٗ×ِٕمةَةذ )  :* َِٛىٟ

 جٖٛد. ٕ×ِٔمةَةذ  :ٟ* قٓث جؽمبلٌ

ٚبٌٓمبذ بٌكٓح١د عحةوخ عٓ ـدىَ ٌٗدث بٌكىَدةٔةذ ـ١ٙدة جةٌٓدىً بٌّدىبل ٌٚدهٌه 

٠ػث أْ زىْٛ جّطةجد عحدٛبذ بٌؽدى٘ ِٕٙدة ٖدث أعّدةي بٌكىَدةٔةذ بٌُّدٍؿد لبقٍٙدة 

٠ٚػددث أْ زىددْٛ عٍددٝ أوحددى لددمو ِددٓ بٌّسةٔددد ألْ ألددً  ّ٘ددةي ـددٟ زطح١ددر أؾددم أعٛددةئٙة 

ٔةو  ٌٝ زى١ُى ـٟ بٌكىَةٔةذ بٌٍُّؿد جعم ٖحٙة أٚ أضٕدةء زؤلٞ  ٌٝ أٚىبو جةٌؽد ٚأؾ١ة

 بٌٗث ٚ عةلخ عٍّٙة جعم  ٖالؼ بٌع١ٛت .     

 

اٌّفددطٍذبد اٌف١ٕددخ اٌّعددزقدِخ فددٟ أػّددبي اٌؽددداد 
 اٌقؽج١خ:

زٛٚدد  زؿددر بٌمددٛبئُ ٌىددٟ ال زفُددم بٌسىجددد ٚزىددْٛ ِددٓ بٌكٓددث  :بٌفىْددةذ -

ٌسٛي٠د  بألؾّدةي بٌىأَد١د  ( جٖٛد ٚزٛٚد  ٘دهٖ بٌفىْدةذ 8×ٕأٚ ½ 5×ٕبٌحٛٔسٟ ) 

 بٌٛبلعد ِٓ بٌمٛبئُ عٍٝ َطؽ أوحى ِٓ لطةع بٌمٛبئُ بٌىأ١َد.

جٖٛدددد   ٙ×ٙأٚ  ٘×٘أٚ  ٗ×ٗ٘دددٟ عدددىٚق ـ١ٍٍدددىٞ  بٌمدددٛبئُ بٌىأَددد١د: -

ِسدى زعٍددٛ بٌفىْددةذ بٌحدٛٔسٟ ٚزٛٚدد  عٍددٝ ُِدةـةذ ِؿٛو٠ددد ِددٓ ٗ:ٙٚجطدٛي ؾددٛبٌٟ 

بٌعىلددةذ ٚزطحددر  َددُ ٚـددٟ ٖددفٛؾ ِسٛبي٠ددد ِٚسٕددةظىخ ٚبٌؽددى٘ ِٕٙددة ؾّدد8ًٓ:ٓٓٔ

َ ٕعةلخ ِٓ أَفً ِ  بٌفىْةذ جةٌُّّةو ِٚٓ بٌَٛٝ ـٟ ؾةٌد ِة ٠ً٠م بوزفةعٙدة عدٓ 

َ ٚزىددْٛ ِددٓ عددىٚق 8,ٔجٛبَددطد جىٔددمبذ ٚبوزفددةع بٌحىٔددمخ عددٓ بألو٘ ال ٠مددً عددٓ 

بٌمٛبئُ ٔفُٙة ـٟ بزػة١٘ٓ ِسعةِم٠ٓ ِطحسدد ِد  بٌمدٛبئُ جٛبَدطد بٌمّدٝ بٌؿم٠م٠دد ٚـدٟ 

َ ٚزدددىجٝ جدددةٌمّٝ ٔمقى ٠ػدددث أْ ال زمدددً بٌٖٛدددٍد عدددٓ ؾةٌدددد زٖٛددد١ً لدددةئُ وأَدددٟ جددد

 ٚبٌٛفةلع بٌكٓح١د ٚزُّٝ بٌمٛبئُ ٚبٌحىٔمبذ جةٌسمف١ٗد.

 .ْ٘ٗأٚ ب١ٌٓىةالذ ٟٚ٘ بٌعىٚق بٌّةئٍد عٍٝ  بٌٕٙة٠ً: -

٘ددٟ عددىٚق ـ١ٍٍددىٞ ِطةجمددد ٌٍمددٛبئُ بٌىأَدد١د ِددٓ ؾ١ددص بٌمطددةع  بٌحىٔددمبذ: -

بئُ بٌىأَد١د ٚبٌؽدى٘ ِٕٙدة بٌّؿةـبدد ٚبٌطٛي ٚزطحر أـم١ةو ِسعةِمخ ِ  جعٛٙة ـٟ بٌمٛ
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عٍددٝ أْ زىددْٛ بٌمددٛبئُ بٌىأَدد١د ضةجسددد ـددٟ ِٛلعٙددة عددالٚخ عٍددٝ أْ ٚغٛل٘ددة ٠ىُددث 

 بٌعىٚق بٌىأ١َد ِسةٔد جةٌُٕحد الوزفةعٙة.

جٖٛدد جدمٜٛبي  ٘×ٕأٚ  ٗ×ٕٟ٘ ِدمبلبذ ِدٓ بٌكٓدث بٌَّٛدىٟ  :بٌعىلةذ -

ٛٚد  بٌعىلدةذ ـدٟ ِكسٍفد زٛٚ  عٍٝ زٛٚ  عٍٝ ١َفٙة عٕدم بٌُّٕدٛت بٌّطٍدٛت ٚز

ٖفٛؾ ِسٛبي٠د ـٟ بزػةٖ ٚبؾم ٚبٌؽى٘ ِٕٙة ؾّدً بٌسطدةو٠ؽ ٠ٚالؾدع أال زمدً ٖٚدٍد 

َ ِد  وجطدٗ جدةٌمّٝ بٌؿم٠م٠دد ٠ٚىبعدٝ عٕدم ٔبٌعىق ـدٟ ؾةٌدد زٖٛد١ٍٗ ِد  ؼ١دىٖ عدٓ 

 زطح١سٙة أْ زىْٛ ـٟ ُِسٜٛ أـمٟ زّةِةو جةٌممخ ٚب١ًٌّبْ.

ِكسٍفدد زٛٚد  عٍدٝ  ٟ٘ ِدمبلبذ ِدٓ بٌكٓدث بٌَّٛدىٟ جدمٜٛبي بٌسطةو٠ؽ: -

ح. َ ٚزطحددر جةٌعىلددةذ جةٌُّددّةو ٘جطٕٙددة أعٍددٝ بٌعىلددةذ عٍددٝ ُِددةـةذ ِؿٛو٠ددد وددً 

ٚبٌؽى٘ ِٕٙة زطح١ر أٌٛبؼ بٌسطح١ك أعال٘ة جؿ١دص ال زسدمضى جدمٞ بٔؿٕدةء ٔس١ػدد ٌٍػٙدٛل 

 بٌٛبلعد ع١ٍٙة.

َ ٚزمطد  ؾُدث بٌطٍدث ٚزطحدر ٗ٘دٟ أٌدٛبؼ ٌسًبٔدد جطدٛي  أٌٛبؼ بٌسطح١دك: -

جٛبَدطد بٌُّدّةو جؿ١دص زىدْٛ غ١ّد  بألٌدٛبؼ ِسالؾّدد زّةِدةو ؾسدٝ ال أعٍٝ بٌسطدةو٠ؽ 

٠سُىت يجم بٌّٛٔدد ِدٓ ج١ٕٙدة ٠ٚالؾدع أْ ٠ىدْٛ بزػدةٖ بألٌدٛبؼ ِٛبي٠دةو ٌطدٛي بٌسطح١دك 

٠ٚؿ١ٝ جمٌٛبؼ بٌسطح١ك ٌٛؼ ٌسًبٔد ٠ُدّٝ ٌدٛؼ بٌّدىٜ ٚقةٖدد ِدٓ غٙدد لدٛوخ أٌدٛبؼ 

ٍددٝ بٌمددمخ ٚب١ٌّددًبْ  نب وددةْ بٌسطح١ددك ٠ٚػددث أْ زىددْٛ أٌددٛبؼ بٌسطح١ددك أـم١ددد زّةِددةو ع

 بٌُطؽ أـم١ةو زّةِةو ٚعٍٝ بٌممخ ـمٝ  نب وةْ بٌُطؽ ِةئً.

٘ددٟ أٌدٛبؼ ِدٓ قٓددث ٌسًبٔدد زطحدر أعٍددٝ بٌسطدةو٠ؽ ٚزىددْٛ  لدةع بٌىّدىبذ: -

 جعى٘ بٌىّىخ ٌٜٚٛٙة.

عحةوخ عٓ ِػّٛعدد ِدٓ أٌدٛبؼ ٌسًبٔدد زػّد  ِد  جعٛدٙة  :ٜحةٌٟ بٌػٛبٔث -

عددٝ عٕددم ٖٚددً أٚددالع بٌطح١ٍددد أال زىددْٛ وددً ٚزطحددر جٛبَددطد عددٛبو٘ قٓددح١د ٠ٚىب

ٖٚددٍس١ٓ ِسػددةٚوز١ٓ جددً ٠ػددث أْ زمقدده ْددىً ْددطىٔػٟ ِدد  ِالؾبددد أْ ٠ىددْٛ ٜددٛي 

 بٌطحةٌٟ ٚعىٚٙة جةألجعةل بٌّطٍٛجد لْٚ ي٠ةلخ أٚ ٔمٕ.

٘ٛ ـٍٛد ِٓ قٓث ٌسًبٔد بٌؽى٘ ِٕٗ زطح١ر بٌػٛبٔدث عٍدٝ ١ِدًبْ  :١ْىةي -

بٌػٛبٔث ٠ٚطحر ٜىـٙدة بألقدى ِدٓ أَدفً  بٌك١ٝ ٠ٚطحر أؾم أٜىبـٙة ِٓ أعٍٝ جعٛبو٘

 بٌحىٔمبذ أٚ بٌسطةو٠ؽ ٚبٌّمبلبذ.

ٟ٘ ـٍٛد ِٓ بٌٍسًبٔد بٌؽى٘ ِٕٙة ئك ٜحةٌٟ بٌػٕث جةٌّدمبلبذ أٚ  :بٌموّد -

 بٌمٛبئُ ِٚة ْةجٗ نٌه.

ـٛدٍد ٌسًبٔدد ُِدٍٛت أؾدم ٜىـ١ٙدة ٚبٌؽدى٘ ِٕٙدة زطح١در بٌٓدمبذ  :بٌكةجٛو -

بألَةَةذ ٠ٚمق ٜىـٙة بٌٍُّٛت لبقدً غٛبٔدث بٌكٓح١د ـٟ أِةوٕٙة عٍٝ َطؽ ـىْد 

 بٌؿفى.

ٟٚ٘ قٖٛةذ أٚ قٛٔ ؾم٠م٠د ٌىً ِٕٙدة غةوْٛدةْ ِدٓ  :بٌؿم٠م٠د بٌمّٝ -

بٌؿم٠م ِفٍطؿد ِٓ بٌػةٔح١ٓ ٌعمَ  ِىةْ قدىٚظ بٌػدةوِٛ ِدٓ غفدٓ بٌمّطدد ٚبٌؽدى٘ 

 ِٕٙة زطح١ر أعٛةء بٌٓمبذ بٌكٓح١د جحعٛٙة بٌحعٙ.
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قٓددح١د زطحددر جددةٌمٛبئُ بٌىأَدد١د أَددفً لّطددد ؾم٠م٠ددد أٚ ـٛددٍد  :بٌٛددفمعد -

 بٌعىلةذ أٚ بٌحىٔمبذ أٚ بٌٖٛالذ بٌىئ١ُ١د أٚ جػٛبو بٌؿطةذ بٌَّٛىٟ.

ٚزعىؾ جةٌؿطٝ بٌَّٛى١د ٟٚ٘ ِػّٛعد ِىٛٔدد ِدٓ  :بٌَّٛى١د بٌؿطةذ -

جٖٛد زٛٚد  ودً بضٕسد١ٓ جةٌسعةِدم ِد  بألقدى٠ٓ ـدٟ  ٗ×ٕلط  ِٓ بٌكٓث بٌَّٛىٟ ٗ

َدُ ٌىدً ٘لطدةع  بألعّدمخ بٌكىَدة١ٔد ِٛدةؾ  ١ٌٙدة ُِٕٛت ٚبؾم ٚزؿٗى ج١ٕٙة ـىبغ 

 ِٓ بٌطٛي ٚبٌعى٘ لمو َّه بٌسػ١ٍم ٚزطحر جةٌحىٔمبذ جٛبَطد بٌمّٝ ٚبٌٛفةلع.

٘ددٟ ِىجعددةذ ِددٓ بٌطددٛت ِفسٛؾددد ـددٟ بٌؿددةئٝ زٛٚدد  وّىددةْ  بٌٓددٕة٠ّ: -

 ٌٍعىٚق.

ـٍٛد ِٓ قٓث ٌسًبٔد زُسكمَ ـٟ زػ١ّ  بٌّمبل٠ٓ ـدٟ جعٛدّٙة  بٌّٓسىن: -

 خ.لٛوخ ـٟ لٛو

 ـٍٛد ٌسًبٔد ٚزُسكمَ ـٟ وجٝ بًٌٚب٠ة ٚعمَ ـسؿٙة جعم ٚحطٙة. :بٌمحةل١ث -

ـٍٛد ٌسًبٔد بٌؽى٘ ِٕٙة غعً عى٘ ب١ٌّدمخ أٚ بٌىّدىخ ضةجدر أضٕدةء  بٌٍمطد: -

 بٌٗث.

ـٍٛد ٌسًبٔد زٛٚ  أَفً بٌس١ًٖٛ ـدٟ أٌدٛبؼ بٌسطح١دك ٚلدةع بٌىّدىخ  :بٌٍمٛخ -

 ـٟ ؾةٌد بًٌٖٛ.

سًبٔد ٚزُّى ـ١ٗ ؾطدةذ بٌعّدٛل ٚبٌؽدى٘ ِٕٙدة ِٓ قٓث ٌ :بٌسػ١ٍم أٌٛبؼ -

 ٖث بٌكىَةٔد ٌفٛوِد بٌعّٛل جمبقٍٙة.

ٌسًبٔدد ٠ُٚدّى ـدٟ غٕدث بٌىّدى بٌدمبقٍٟ ٚـةئمزدٗ زؿم٠دم أجعدةل  بٌّىٜ: ٌٛؼ -

 بٌحةو١د.

ٌسًبٔد ٠ُّٚى ـدٟ غٕدث بٌٕٙة٠دةذ بٌكةوغ١دد ٌٍحةو١دةذ ٚبٌؽدى٘  :بٌمب٠ى ٌٛؼ -

 ِٕٗ زؿم٠م َّه قىَةٔد بٌُمؿ.

ِددٓ قٓددث َِٛددىٟ عٍددٝ َدد١فٗ ٠ٚددىجٝ جددةٌمّٝ ـددٟ ؾةٌددد بألعّددمخ  :بألؾًِددد -

 َُ ٚنٌه ٌعمَ زىى٠ّ بٌعّٛل أضٕةء بٌٗث. ٓٗ×ٓٗبٌسٟ ٠ً٠م لطةعٙة عٓ 

ِٓ بٌكٓث بٌَّٛىٟ ٠ٚٛٚ  عٍٝ ١َفٗ أَفً بٌعىلةذ ٠ٚدىجٝ ِد   بٌؿّةي: -

 َدُ أٚ  نب يبل َدّه جالٜدد ٓٙبٌمٛبئُ جةٌمّٝ ـٟ ؾةٌد  نب يبل َّه َمٜٛ بٌىّى عٓ 

 َُ ٚبٌؽى٘ ِٕٙة عمَ زى١٠ؽ بٌحالٜةذ أٚ بٌىّىبذ أضٕةء بٌٗث. ٘ٔبٌُمؿ عٓ 

َِٛىٟ ٠ٚٛٚ  عٍٝ ١َفٗ أعٍٝ بٌسطةو٠ؽ قٍؿ ٜحةٌٟ بٌػٕث  :بًٌٔك ٌٛؼ -

 ٌٍىّىخ ٠ٚىجٝ جةٌمّٝ ِٓ أَفً لةع بٌىّىخ.

 ِٓ قٓث بٌحٛٔسٟ ٚبٌؽى٘ ِٕٙة ٖعٛل ٚؾىود بٌعّةي ع١ٍٙة. بٌُمة٠ً: -

ِددٓ عددىٚق ـ١ٍٍددىٞ ِطددةجك زّةِددةو ٌددٕفٍ ِٛبٖددفةذ  ٟ:بٌمددةئُ بالَددىٕموبٔ -

بٌمددةئُ بٌىأَددٟ ٠ٚٛٚدد  جةٌٓددؿٝ ِددٓ أَددفً بٌحالٜددةذ أٚ بٌىّددىبذ بٌىح١ددىخ ٠ددىجٝ ِدد  

بٌحىٔددمبذ جددةٌمّٝ ٚـةئمزددٗ عددمَ زددى١٠ؽ أٚ زددىق١ُ بٌحالٜددةذ أٚ بٌىّددىبذ عددٓ ُِٕددٛجٙة 

 بألٍٖٟ.
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ّكسٍفدد ِدٓ ٚـ١ّة ٠ٍٟ عى٘ ٌى١ف١د عًّ بٌٓدمبذ بٌكٓدح١د ٌألعّدةي بٌُّدٍؿد بٌ

 لٛبعم ٚأعّمخ ٚأَمؿ ٚؼ١ى٘ة.

 

 )أ( اٌؽداد اٌقؽج١خ ٌٍمٛاػد اٌّعٍذخ:
إلزّةَ عّدً بٌمٛبعدم بٌُّدٍؿد ٠ػدث بالَدسعةٔد جةٌىَدِٛةذ بٌسٕف١ه٠دد ٚبإلٔٓدةئ١د 

ٌٍمٛبعم ٚبٌُّالذ ٚعٓ ٜى٠ك بٌػمبٚي ٠ّىٓ زؿم٠م أجعةل بٌمٛبعدم بٌّٛغدٛلخ جةٌٍٛؾدد 

ٍددٝ بٌمةعدمخ ح ضددُ زٓدىً بٌطحددةٌٟ ٚزػّد  ِعددةو ٚنٌده ٌعّددً بٌفٛوِدد بٌاليِددد ٌٍؿٗدٛي ع

 ٌٍؿٗٛي عٍٝ بٌٓىً بٌٕٙةئٟ ٌٍمةعمخ بٌٍُّؿد.

 

 نس٠مخ ػًّ نج١ٍخ اٌجٕت:
زمط  أٌٛبؼ بٌٍسًبٔدد ؾُدث بألٜدٛبي بٌّطٍٛجدد ٌٍمةعدمخ ٚزػّد  ِعدةو جةالوزفةعدةذ 

بٌّطٍٛجد ٚنٌه عٓ ٜى٠ك زكم٠ُ لٛو بألٌٛبؼ ـٟ غٙدد ِٕٙدة ٚزدىجٝ أٌدٛبؼ جمّطدد ـدٟ 

 ٠د ٚبٌٕٙة٠د ؾسٝ ال ٠ؿمش ز٠ٕٛى ـٟ ٜح١ٍد غٕث بٌمةعمخ.بٌحمب

زػّ  بألٌٛبؼ ٚزطحر ٚنٌه جٛبَطد عٛبو٘ ٟٚ٘ ـٛدً ِدٓ قٓدث بٌٍسًبٔدد  -ٔ

َددُ ٚبٌُّددةـد جدد١ٓ لددٛو بألٌددٛبؼ ٓ٘ٚزىددْٛ بٌُّددةـد جدد١ٓ بٌعةوٚددد ٚبألقددىٜ ؾددٛبٌٟ 

 َُ.٘ٔٚأٚي عةوٚد ؾٛبٌٟ 

 فٍٟ.جعم نٌه زطحر أٌٛبؼ بًٌٔك ٌٛؼ ئك عٍٛٞ ٚآقى َ -ٕ

ـدددٟ ؾةٌدددد ٚغدددٛل ٖٚدددالذ جدددمٌٛبؼ بٌطح١ٍدددد ٠ػدددث أْ زىدددْٛ ٘دددهٖ بٌٖٛدددالذ  -ٖ

 ْطىٔػ١د بٌسىو١ث ِسحةعمخ عٓ جعٛٙة.

× زػّ  بٌطحةٌٟ ٚزُّى ِ  جعٛدٙة جؿ١دص ٠ىدْٛ ٖدةـٟ أجعدةل بٌمةعدمخ ٜدٛي  -ٗ

 عى٘ ٟ٘ أجعةل بٌطحةٌٟ ِٓ بٌمبقً  ٌٝ بٌمبقً جعم بٌسػ١ّ .

 ٌعمَ ـسؿٙة أضٕةء بٌٗث. زٛحٝ يٚب٠ة بٌمةعمخ ٚزطحر جمحةل١ث -٘

زمٜٛ بٌطحةٌٟ جةٌّمبلبذ ٚبٌموُ ٚب١ٌٓىةالذ ِد  ٚيْ بٌطحدةٌٟ وأَد١ةو ج١ّدًبْ  -ٙ

 بٌك١ٝ أٚ ١ًِبْ ب١ٌّةٖ.

 

 نس٠مخ اظزالَ ؼدح اٌمٛاػد إذا وبٔذ ِٛددح:
  ٠ػث بَسالَ بٌٓمخ لحً ١ِعةل بٌٗث جفسىخ ألٗة٘ة أَحٛع ٌٛدّةْ ضحدةذ

 أجعةل٘ة عٕم بٌٗث.

  ِٓ ِطةجمسٙة ٌٍّؿةٚو عٍٝ بٌىَِٛةذ بإلٔٓةئ١د.٠ػث بٌسموم 

 .٠ػث بٌسموم ِٓ ِطةجمد أجعةل٘ة ِٚطةجمد يٚب٠ة٘ة ٌٍىَِٛةذ 

 .٠ػث بٌسموم ِٓ عمَ ٚغٛل ـىبؼةذ ج١ٓ أٌٛبؼ ٜحةٌٟ بٌػٕث 

 .٠ػث بٌسموم ِٓ وأ١َد بٌػٛبٔث 

  ٠ػددث بٌسموددم ِددٓ ِسةٔددد زم٠ٛسٙددة ٚنٌدده جٛغددٛل عددٛبو٘ لوددُ ْٚدد١ىةالذ

 ٚقٛبج١ى ِٚمبلبذ.
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 ( ؼدح األػّدح اٌقسظب١ٔخ:)ة

ٔبىبو ألْ بألعّمخ زىْٛ عٍٝ ؾةالذ ِسعملخ ِٓ ؾ١ص بٌمطةع ـدإْ أعّدةي بٌٓدمبذ 

بٌكٓددح١د ٌٙددة ال زكسٍددؿ ِددٓ ؾ١ددص بٌسىو١ددث  ال عٕددم زٓددى١ً لطددةع بٌعّددٛل ٚأوطددى أٔددٛبع 

 بألعّمخ بَسعّةالو ٟ٘:

 .أعّمخ ِىجعد أٚ ُِسط١ٍد بٌمطةع 

 .أعّمخ عٍٝ ْىً يب٠ٚد 

 ِطّٓ ر. –ُِمٌ  –أٚ ٕ٘م١َد ر ِكٍّ  أعّمخ لبئى٠د 

 .أعّمخ ِطٍّد عٍٝ بٌطى٠ك بٌعةَ رعّٛل ّْعد ر 

٠ُٚسؿُٓ أْ زٓم عمخ أعّمخ ِعةو ؾسدٝ زُدٕم بٌٓدمبذ جعٛدٙة ٚـ١ّدة ٠ٍدٟ ْدىؼ 

 ٌطى٠مد ْم بألعّمخ بٌكىَة١ٔد:

 
 ؼدح األػّدح اٌقسظب١ٔخ اٌّسثؼخ أٚ اٌّعزط١ٍخ:

 َ.ٌٔعّٛل ُِةـد زٛٚ  ـىْد جٛٔسٟ جؿ١ص زحعم عٓ ِؿٛو ب -ٔ

 زٛٚ  أوجعد لٛبٌث ٜٛت عٍٝ بٌفىْةذ أٚ ـًٛ قٓث جمطةعةذ وح١ىخ. -ٕ

زٛٚ  جىٔمبذ َفٍٝ ِٓ عىٚق ـ١ٍٍىٞ ١ٌٜٛد ٚعى١ٚد عٍٝ لٛبٌث بٌطدٛت  -ٖ

 ٚزُّه ِ  جعٛٙة جٛبَطد لّٝ ؾم٠م٠د ر لّٝ ؼىير.

 جعم نٌه زطحر بٌمٛبئُ بٌىأ١َد رعىٚق ـ١ٍٍىٞر ـٟ بٌحىٔمبذ ٚنٌده جٛبَدطد -ٗ

 لّٝ ِ  ِىبعةخ أْ زىْٛ ٘هٖ بٌمٛبئُ وأ١َد زّةِةو ِٚسٕةظىخ.

جعم نٌه زعًّ جىٔمبذ َٚدطٝ ٚ٘دٟ وةٌُدفٍٝ زّةِدةو ٚزىدْٛ عٍدٝ ُِدةـد ِدٓ  -٘

 َُ ِٓ بٌحىٔمبذ بٌُفٍٝ.ٓٙٔ:8ٓٔ

جعم نٌده زٕٙدً بٌٓدمخ جٛبَدطد عدىٚق ـ١ٍٍدىٞ زٛٚد  ِةئٍدد جؿ١دص زطحدر ـدٟ  -ٙ

 لةئ١ّٓ.

زىْٛ بٌُّةـد ج١ٓ بٌحىٔدمخ بٌطة١ٔدد ٚبٌسة١ٌدد ٌٙدة  جعم نٌه زىًّ بٌحىٔمبذ جؿ١ص -6

 َ.٘.ٔؾٛبٌٟ 

 جعم نٌه ٠ٓم بٌك١ٝ بٌحٕةٚٞ عٍٝ بٌّؿةٚو ٌسؿم٠م لطةع بٌعّٛل ـٟ بٌٓمخ. -8

 نب زعةو٘ بٌكد١ٝ ِد  بٌحىٔدمبذ بٌُدفٍٝ ٚغدث وـعدٗ ٚنٌده عدٓ ٜى٠دك عّدً  -5

 عىَٚد عٍٝ بٌك٠ًٕىخ ٌىـ  بٌّؿةٚو عٍٝ بٌُّسٜٛ بٌّطٍٛت.

َ ِدٓ بٌػٛبٔدث ٘,ٕلطةع بٌعّٛل عٓ ٜى٠ك بٌّؿةٚو ِ  زىن ُِدةـد ٠ُؿمل  -ٓٔ

ِٓ بالزػة١٘ٓ ٚنٌه َدّه قٓدث بٌٍسًبٔدد ضدُ ٔحدمأ ـدٟ زطح١در ؾطسدٟ بألغٕدةت جٛبَدطد 

لّٝ ؼدىي عٍدٝ بٌحىٔدمخ بٌُدفٍٝ ضدُ زطحدر ؾطدد بٌبٙدى ٚزسدىن ؾطدد بٌحدةت ؾسدٝ زػ١ٍدم 

 بٌعّٛل.
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عّددً آقددى ؾطددد عٍددٝ ٔىّددً جددةلٟ بٌؿطددةذ عٍددٝ بٌحىٔددمبذ بٌّػددٛلخ ٚنٌدده ج -ٔٔ

بٌعّٛل ٚٚئٙة ج١ًّبْ بٌك١ٝ ِ  بٌؿطد بألٌٚٝ ْٚم ق١ٝ جٕةٚٞ عٍٝ بٌؿطس١ٓ بألٌٚدٝ 

 ٚبألق١ىخ ضُ زطحر جةلٟ بٌؿطةذ عٍٝ بٌك١ٝ.

ٔحمأ ـٟ زػ١ٍم بٌعّٛل جةلئ١ٓ جةٌبٙى ضُ بألغٕةت ضُ ٠فًٗ بٌحةجة ٠ُٚدمٝ ِدٓ  -ٕٔ

 أعٍٝ جعم ؤ بٌؿم٠م ضُ ٔطحر ؾطد بٌحةت.

عًّ بٌسم٠ٛد ٌٍعّدٛل عدٓ ٜى٠دك بألؾًِدد ٚبٌدًوبغ١ٓ ٚجٙدهب ٠ىدْٛ ٔحمأ ـٟ  -ٖٔ

 بٌعّٛل غةً٘ ٌٍٗث.

 

 

  داخدً Lؼداد األػّدح اٌّعٍذخ ػٍدٝ ؼدىً شا٠ٚدخ  
 اٌّجٕٝ:

٠فٛدددً جعدددٙ بٌّٕٙمَددد١ٓ ـدددٟ ؾدددةالذ وط١دددىخ ٚقةٖدددد عٕدددم بَدددسكمبَ بٌؿدددٛبئٝ 

زعٓد١ك  ب١ٌُّىد أْ ٠ٗث بٌعّٛل ج١ٓ بٌّحةٟٔ ِ  زػ١ٍمٖ ِٓ غةٔح١ٓ ـمٝ ٚنٌه ٌّٛةْ

بٌكىَةٔد ِ  بٌّحةٟٔ ٚعمَ ؾمٚش أٞ ز١ّٕالذ جد١ٓ بألعّدمخ ٚبٌؿدٛبئٝ جُدحث بٌٙحدٜٛ 

 أٚ بالَسكمبَ.

 

 ؼداد خؽج١خ ٌألػّدح اٌدائس٠خ:
 ٚزعًّ ْمزٙة ِٓ ٔٛع١ٓ:

ٚـددٟ ٘ددهب بٌٕددٛع زُددسعًّ َددمب٠ث بٌكٓددث بٌحؽددمبلٌٟ ـددٟ  :ْددمخ جؽددمبلٌٟ -ٔ

ئىخ بٌُد١ٍّد ِد  وجدٝ ٘دهٖ بٌٓدمخ زٓى١ً لطةع بٌعّٛل بٌمبئىٞ ألىت ِة ٠ىدْٛ  ٌدٝ بٌدمب

ٚٚحٝ زّةَىٙة جمطعس١ٓ أٚ أوطى ِدٓ بٌكٓدث بٌَّٛدىٟ زسىودث ودً ِٕٙدة ِدٓ لطعسد١ٓ 

زٛددّة  ٌددٝ جعٛددّٙة ضددُ زٛٚدد  بٌُددمب٠ث ـ١ّٙددة ضددُ زفٗددالْ  ٌددٟ ٔٗددفٟ ْددمخ بٌعّددٛل 

 ٌس١ًُٙ ع١ٍّد بٌٓم ٚبٌفه.

زعًّ ٘هٖ بٌٓمخ ٟٚ٘ ألدً ـدٟ  ْمخ بٌّطّٓ أٚ ْمخ بٌحىةو بٌٍّٛ : -ٕ

ٕفمددةذ ؾ١ددص أٔٙددة زىددْٛ ِددٓ ضّة١ٔددد أٚ َددحعد أٚ َددسد أٚددالع أٚ أوطددى أٚ ألددً ؾُددث بٌ

بٌعّددٛل بٌّطٍددٛت ٚوٍّددة بَددسعٍّر أٌددٛبؼ جطددٛي لطددةع ألددً وٍّددة وددةْ ٚددحٝ بٌددمٚوبْ 

 بٌّطٍٛت ألىت  ٌٝ بٌملد ٚألً ِٓمد ـٟ بٌح١ة٘.

َدُ أِدة أوطدى ِدٓ ٓٔ× جٖٛد َُٔ أٚ 8× جٖٛد ٔٚعةلخ زُسعًّ أٌٛبؼ لطةع 

 ْ بٌٓىً بٌمبئىٞ جع١مبو عٓ بٌملد بٌّطٍٛجد.نٌه ـ١ىٛ

 

 خطٛاد اظزالَ أػّدح ِٓ اٌقسظبٔخ اٌّعٍذخ:
 .ِطةجمد بألجعةل ألجعةل بٌمطةع ـٟ بٌىَِٛةذ بٌسٕف١ه٠د 

 .بالوزفةع بٌّطٍٛت ِٚىبعةخ َمٜٛ بٌىّىبذ 

 .بٌسموم ِٓ ألطةو ٚعمل ٚأٚٚةع بأل١َةـ ؾُث بٌىَِٛةذ 
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 ٚ ًبٌعدمل ٚبأللطدةو ؾُدث بٌسموم ِدٓ بٌىةٔدةذ ِدٓ ؾ١دص بٌٓدى

 بٌىَِٛةذ.

 .ٝبٌسموم ِٓ وأ١َد بٌعّٛل زّةِةو ٚبَسالِٗ ج١ًّبْ بٌك١ 

 .بٌسموم ِٓ ٔعِٛد ٍٍِّ أَطؽ بٌكىَةٔد 

  ٚعمَ ٚغٛل زعٓد١ّ أٚ ْدمٛق غةٔح١دد أٚ وُدٛو جةًٌٚب٠دة أ

 بٌؽطةء بٌكىَةٟٔ.

 .زػةٍٔ بٌٗث ٌْٚٛ بٌكىَةٔد 

 .بَسالَ بألووةْ جةًٌب٠ٚد بٌؿم٠م 

 ٚ ُبٌسىج١ٝ ٚبٌمعُ.لٛخ بٌسمو١ 

 .ٌّؽ قٝ بألعّمخ ِعةو 

  ْٚبٔسبدةَ زٛي٠د  بٌؿم٠دم ـدٟ بألوودةْ ٚٚغدٛل ؼطدةء وددةؾ ل

 ي٠ةلخ أٚ ٔمٕ.

  قٍٛ بٌعّٛل ِٓ أٞ أغُةَ ؼى٠حد ِٓ قٓث بٌٓدمخ أٚ ٜدٛت

 ٚقالـٗ.

 .عمَ زُىت بٌكىَةٔد ِٓ بٌٓمخ أضٕةء بٌٗث 

   زددىن أعددال بٌعّددٛل قٓددٕةو لْٚ زُدد٠ٛد ٠ًٌددةلخ بوزحةٜددٗ ِدد

 ٖ.بٌمٚو أعال

  ًبٌمِه ٚبٌؽًؼًخ.ٓ٘بٌٗث عٍٝ لـعةذ و  ِ َُ 

 .بٌفه جؿىٔ ٌعمَ وُى بٌُٛن 

 .بَسكمبَ ٚؾمبذ جالَس١ه ٌٍّؿةـبد عٍٝ جعم بٌؿم٠م 

 .عمَ ْه بألَّٕر 

  ق١ّ ِحًٍ ـٟ بٌؿى أٚ بٌحدىل بٌٓدم٠م ٌؿفدع بٌكىَدةٔد  ٚٚ

 ِىٜحد.

 

 )ي( اٌؽداد اٌقؽج١خ ٌألظمف ٚاٌىّساد:
ث بألعّمخ بٌكىَة١ٔد ٌٍّحٕدٝ ٠ٚحدمأ بٌعّدً جسع١د١ٓ ٠سُ عًّ ٘هٖ بٌفٛوِةذ جعم ٖ

ُِٕٛت بٌُطؽ بٌُفٍٟ ٌكىَةٔد بٌُمؿ بٌٍُّؽ ٚبٌهٞ ٠عسحى ُِٕدٛت بٌٛغدٗ بٌعٍدٛٞ 

ددىتر عٍددٝ بألعّددمخ بٌكىَددة١ٔد ٚزىددْٛ عددةلخ عٍددٝ  ِْ ٌٍٓددمخ ٠ٚددسُ عّددً نٌدده جعّددً ر 

١ٓ بوزفةع ِسى ٚبؾم ِٓ ُِٕٛت و١ٖؿ بٌّحٕدٝ ضدُ زؤقده ٌمطدد ضةجسدد زّطدً بٌُّدةـد جد

بٌٓددىت بٌّٛٚددٛع عٍددٝ بألعّددمخ ُِٕٚددٛت لددةع بٌٓددمخ بٌكٓددح١د ٌٍُددمؿ وددهٌه ٔمقدده 

ٌمطددةذ أقددىٜ جدد١ٓ بٌٓددىت بٌّددهوٛو ُِٕٚددٛت لددةع ـددىَ بٌٓددمخ بٌكٓددح١د ٌٍىّدددىبذ 

 بٌّكسٍفد ٚلم ٠ُسعًّ ب١ًٌّبْ بٌُّةؾٟ أٚ بٌّةئٟ ٌٛحٝ أـم١د ـىَ بألَمؿ ٚوّىبزٗ.

 

 ؼدح ظمف ٌدٚز أزلٟ:
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١ٍددىٞ جؿُددث زٛي٠دد  بٌمددٛبئُ ٌٍىّددىبذ ٚجالٜددد زٛٚدد  لُِددد ِددٓ عددىٚق ـٍ -ٔ

 بٌُمؿ ؾُث َمٜٛ بٌىّى َّٚه بٌُمؿ.

 زٛٚ  أعٍٝ بٌمُِةذ ـىْةذ ِٓ أٌٛبؼ بٌحٛٔسٟ جؿُث زٛي٠  بٌمٛبئُ. -ٕ

زٛٚ  بٌمدٛبئُ بٌىأَد١د ِحةْدىخ عٍدٝ بٌفىْدةذ ٚزمُدٝ ؾُدث َدمٜٛ بٌىّدى  -ٖ

 ٚجالٜد بٌُمؿ.

َدُ ٘ٔٚجالٜد بٌُمؿ ألً ِدٓ َُ ٓٙـٟ ؾةٌد  نب وةْ َمٜٛ بٌىّى ألً ِٓ  -ٗ

َ ٚـٟ ؾةٌد  نب ودةْ َدمٜٛ بٌىّدى أوطدى ِدٓ ٔـسٛيع بٌمٛبئُ عٍٝ ُِةـةذ ال ز٠ًم عٓ 

َُ ـسىْٛ بٌُّدةـد جد١ٓ بٌمدٛبئُ ال ز٠ًدم عدٓ َُ٘ٔ َّٚه جالٜد بٌُمؿ أوطى ِٓ ٓ٘

ٙٓ.َُ 

ـٟ ؾةٌدد ْدم بٌُدمؿ الوزفدةع عدةٌٟ ٠ػدث أْ زٖٛدً بٌمدٛبئُ ؾسدٝ بٌُّٕدٛت  -٘

 َ ِ  زىج١طٙة غ١مبو جةٌمّٝ ٚبٌٛفةلع.ٔال زمً بٌٍٖٛد عٓ بٌّطٍٛت جؿ١ص 

زددىجٝ بٌمددٛبئُ ِدد  جعٛددٙة جٛبَددطد بٌحىٔددمبذ بٌسددٟ زطحددر جددةٌمّٝ ـددٟ غ١ّدد   -ٙ

َ ٚنٌدده ٌعددمَ بٔحعددةظ بٌمددٛبئُ ٚـددٟ ؾةٌددد 8ٓ.ٔ:ٕٓ.ٕبالزػة٘ددةذ ٚزىددْٛ عٍددٝ بوزفددةع 

جّمدمبو  ْمخ بٌُدمؿ الوزفدةع عدةٌٟ ٠ػدث عّدً جىٔدمبذ أقدىٜ زعٍدٛ بٌحىٔدمبذ بٌُدف١ٍد

ٔ.٘.َ 

زًٕٙ بٌٓدمخ ـدٟ غ١ّد  بالزػة٘دةذ ١ٌٜٛدةو ٚعىٚد١ةو ٚنٌده ٌعدمَ ١ِدً بٌٓدمخ أٚ  -6

 ب٘سًبي٘ة.

٠الؾع بوزفةع بٌُّٕٛت ٚزؤقه ٌمطد ِٓ بٌٓىت  ٌٝ بالوزفةع بٌّطٍدٛت ؾسدٝ  -8

أَدفً جط١ٕدد بٌُدمؿ ٚنٌده عٍدٝ بٌعّددٛل بٌكىَدةٟٔ ٠ُٚكٗدُ ِٕدٗ َدمٜٛ بٌىّدى ؾُددث 

 بٌىَِٛةذ.

 ىلةذ ـٟ بزػةٖ بٌحؿى بٌم١ٗى ٚنٌه ِٕعةو ٌٍسى١٠ؽ أٚ بٌسىق١ُ.٠ىْٛ ٚٚ  بٌع -5

٠ٛٚ  بٌعىق عٍٝ ١َفٗ عٕم بٌُّٕٛت بٌّطٍٛت ٠ٚىجٝ ـٟ بٌمدٛبئُ جدةٌمّٝ  -ٓٔ

َُ عٓ لطةع بٌىّى ٚنٌه َدّه ٘ٚبٌٛفةلع ِ  ِىبعةخ أْ زىْٛ لٛو بٌعىلةذ ٔةلٗد 

 ٜح١ٍد بٌػٕث + بٌعى٘.

ٚنٌدده جٛئٙددة جٛبَددطد بٌمددمخ ١ِٚددًبْ ٠ػدث أْ زىددْٛ بٌعىلددةذ أـم١ددد زّةِددةو  -ٔٔ

 ب١ٌّةٖ.

٠ؤقدده بٌعددىق بألق١ددى ـددٟ ٔٙة٠ددد بٌحةو١ددد ٠ٚىددْٛ ِطةجمددةو ٌددٕفٍ بٌّٛبٖددفةذ  -ٕٔ

 ٌٍعىق بألٚي زّةِةو.

٠ٓم قد١ٝ ١ٌٜٛدةو ـدٟ لدٛوخ بٌعدىق بألٚي ٚبألق١دى ِدٓ بٌطدىـ١ٓ ٠ٚٓدم قد١ٝ  -ٖٔ

ٔفددٍ ٘ددهب آقددى ١ٌٜٛددةو ِددٓ أعٍددٝ بٌعىلددةذ ؾسددٝ ٠ّىددٓ ٚٚدد  بٌعىلددةذ بٌّسحم١ددد عٍددٝ 

 بٌُّٕٛت ِ  زىج١طٙة غ١مبو جةٌمٛبئُ جةٌمّٝ ٚبٌٛفةلع.

َدُ ٘زؤقه بٌسطى٠ؿد بألٌٚدٝ ـدٟ جمب٠دد ٚٔٙة٠دد بٌحةو١دد ِد  ٚغدٛت ٔمٗدٙة  -ٗٔ

 َُ.٘.َُٕ ٚبٌعى٘ ٘.ِٕٓ وً غٙد ل١ّد َّه ٜح١ٍد بٌػٕث 

٠ُٓددم قدد١ٝ ١ٌٜٛددةو ِددٓ لددٛوخ بٌسطى٠ؿددد بألٌٚددٝ ـددٟ جمب٠ددد ٚٔٙة٠ددد بٌحةو١ددد ضددُ  -٘ٔ

 د بٌسطةو٠ؽ عٍٝ ٔفٍ ِؿةنبخ ٘هب بٌك١ٝ بٌّٓمٚل.زٛٚ  جم١

َدُ ل١ّدد ٔمدٕ ٜدٛي بٌعةوٚدد ٘,٠ٕىوث ٌدٛؼ بٌّدىٜ ِد  ِىبعدةخ ٔمٗدٗ  -ٙٔ

َدُ عدٓ َدمٜٛ ٘,َٕٗدُ زعّدً بٌطح١ٍدد جعدى٘ ٓٗعٓ بٌػٕدث ـّدطالو وّدىخ َدمٜٛٙة 
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بٌىّىخ ألْ ٘هٖ ب٠ًٌةلخ َٛؾ زؤقه ِٓ أَفً ِٓ لدةع بٌىّدىخ ٚأ٠ٛدةو ألْ ٌدٛؼ بٌّدىٜ 

 أعٍٝ ٘هٖ بٌعةوٚد ِ  ئمٗ جطح١ٍد بٌػٕث ِ  ِىبعةخ وأ١َد ٜح١ٍد بٌػٕث.٠ُىوث ِٓ 

زىوث أٌٛبؼ بٌسطح١ك ِ  ِىبعدةخ عدمَ ٚغدٛل ٖٚدالذ ِسمةوجدد ِدٓ جعٛدٙة  -6ٔ

 ٚعمَ ٚغٛل ز٠ٕٛى جمٌٛبؼ بٌسطح١ك ٌّٛةْ عمَ زُىت ِٛٔد بٌكىَةٔد ِٕٙة.

لددٛبئُ  ـددٟ ؾةٌددد ٚغددٛل وددىب١ّٔ أٚ وـددةوؾ أٚ وٛبج١ددً ـإٔددٗ ٠ٍددًَ ْددم ٖددؿ -8ٔ

 ربَىٕموبٟٔر ٚزعىق ٚزطىؼ ؾُث بٌىَِٛةذ.

زىوث أق١ىبو بٌػٛبٔث بٌكةوغ١دد جّدة ـ١ٙدة َدّه جالٜدد بٌُدمؿ ـّدطالو وّدىخ  -5ٔ

َُ أِة بٌكدةوغٟ ـإٔدٗ ٠ً٠دم ع١ٍدٗ ٘,َُٕٗ ٠عًّ بٌػٕث بٌمبقٍٟ ٓٗقةوغ١د َمٜٛٙة 

 َّه جالٜد بٌُمؿ.

 

 ؼدح اٌعمف اٌّبئٍخ:
  ٚدحٝ ُِٕدٛت أعٍدٝ ٔمطدد ٚأٜٚدٝ ٔمطسد١ٓ ـدٟ زُػىٜ جٕفٍ ٔبةَ بٌٓمبذ بٌعةل٠د ِد

بٌػةٔح١ٓ أٚ ـٟ بٌػةٔث بٌٛبؾم ؾُث بٌؿةٌد ضدُ ٠حدمأ بٌسعى٠دك ٚبٌسكٓد١ث جؿ١دص ٠سدموظ 

 بوزفةع بٌمٛبئُ بٌُّسعٍّد ؾُث ١ًِ بٌُمؿ إلعطةء ب١ًٌّ بٌّطٍٛت.

ٚ نب وددةْ بٌُددمؿ ِٕؿ١ٕددةو ـ١ػددث أقدده  ؾددمبض١ةذ ـددٟ عددمخ ٔمددٝ ٚزؤقدده ٌددٗ زؿٓدد١د 

ُٛت ضةجر ِ  ٚحٝ بالوزفةع عٕم وً ٔمطد ـ١ٙة ُِٕٛت ٚزبٙدى ٘دهٖ بوزفةعةذ ِٓ ِٕ

بٌؿةٌد ـٟ أَمؿ بٌّدموغةذ ٚبٌُّدةوؼ أِدة بألَدمؿ بٌّموغدد ـسٓدم وةألَدمؿ بٌعةل٠دد 

 زّةِةو.

 

 )د( ؼداد اٌؼمٛد اٌّعٍذخ:
زُٓم بٌعمٛل جٛحٝ جىةو بٌدمٚوبْ جدةٌك١ٝ ضدُ ؤ أٌدٛبؼ لدٕ عىٚد١د ٚزىو١حٙدة 

ةذ ؾُث بٌعمم َدٛبء ودةْ لٚوبْ أٚ ِدمجث أٚ ج١ٛدةٚٞ ٚزم٠ٛسٙة ٚنٌه ؾُث بٌىَِٛ

 ٚجُّه ؾُث بٌىَِٛةذ بٌٕٙم١َد.

 

 )٘ـ( ؼداد اٌجٍىٛٔبد اٌّفّّخ وبثٌٟٛ:
جٖٛد أَفً بٌمدٛبئُ ٚزٛٚد  جطدٛي بٌحٍىدْٛ  ٕ×5ـىْس١ٓ ِٓ قٓث جٛٔسٟ  -ٔ

 َ.ٔٚبٌحعم ج١ّٕٙة 

 .ٗ×ٗلٛبئُ زٛٚ  ـٛق بٌفىْةذ عٍٝ ْىً ٖف١ٓ ١١ٌٜٛٓ ٚبٌمطةع  -ٕ

 .ٗ×ٗجىٔمبذ ٚغُٛو  -ٖ

زىددْٛ أٜددٛي ِددٓ بٌحٍىددْٛ ُِٕٚددٛجٙة ألددً ِددٓ  ٕ×٠٘عٍددٛ بٌمددٛبئُ عىلددةذ  -ٗ

 َُ.٘,6ُِٕٛت جط١ٕد بٌحٍىْٛ جّممبو 

 َُ.ٓ٘وً  ٕ×٘زطةو٠ؽ ِٓ قٓث َِٛىٟ  -٘

 .ٔأٌٛبؼ زطح١ك َّه  -ٙ

 .ٔزػ١ًٙ ٜحةٌٟ بٌػٕث ِٓ  بٌٍسًبٔد َّه  -6

 جطٛي بٌػٕث. ٔ×ٗزًٔك بٌػٛبٔث جٛبَطد ِمبلبذ  ٌسًبٔد  -8
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 َُ.ٓ٘عٍٝ ُِةـد وً  ٔزطحر بٌػٛبٔث ج١ٓىةالذ َّه  -5

 ٠ىْٛ بٌٛحٝ عٍٝ ق١ٝ بٌٓةؼٛي ٚبٌك١ٝ بٌّمبل ـٟ وً بٌؿةالذ. -ٓٔ

 )ٚ( اٌؽداد اٌقؽج١خ ٌٍعالٌُ:
 بٌطى٠مد بألٌٚٝ زعًّ ْمبذ بٌُالٌُ بٌكىَة١ٔد بٌٍُّؿد ؾُث بٌكطٛبذ ب٢ز١د:

 ؼدح اٌذف١سح:
ٚ بٌٗمـةذ ٚزىْٛ ـٟ ُِدسٜٛ أـمدٟ ٚؾُدث ُِٕدٛجٙة زُعًّ ْمخ بٌحُطةذ أ -ٔ

ٚزىْٛ بٌحُطةذ ـٟ ِعبُ بٌؿةالذ جمْٚ وّىبذ أِة بٌٗمـةذ ـعةلخ زىْٛ نبذ وّدىبذ 

ٚوٛبج١ً ٚعٍٝ نٌه ٠ػىٞ عًّ بٌٓدمخ بٌكٓدح١د وّدة َدحك ْدىؾٗ ـدٟ ْدمبذ بألَدمؿ 

 ٚبٌىّىبذ.

سدٟ زٗدً جد١ٓ زُعًّ ْدمخ جالٜدد بٌُدٍُ بٌؿةٍِدد ٌٍدموظ وحالٜدد ِةئٍدد ٌٍمٍحدد بٌ -ٕ

ُِس١٠ٛٓ جسطح١ر عةوٚس١ٓ ِةئٍس١ٓ جطٛي بٌحالٜد ٠ٚمً ُِٕٛجٙة عٓ ُِٕٛت جط١ٕسٙدة 

َُ ) لمو َّه بٌسطةو٠ؽ ٚأٌٛبؼ بٌسطح١ك ( ٚزطحر بٌسطةو٠ؽ عٍٝ بٌعىلس١ٓ ٘,6جّممبو 

َددُ جةٌُّددّةو ضددُ زطحددر ع١ٍٙددة أٌددٛبؼ بٌسطح١ددك جعددى٘ ٓ٘عٍددٝ ُِددةـةذ ِؿٛو٠ددد وددً 

ُددس١٠ٛٓ أِددة بٌطحددةٌٟ ٌٍػٛبٔددث ٚلددةع بألـكددةن ٚوددهٌه بٌمٍحددد ٚجطددٛي ِؿٗددٛو جدد١ٓ بٌّ

بٌىٛجُددسد ـ١ددسُ  عددمبل٘ة ٚزىو١حٙددة ٠ٚاُلؾددع أْ زىددْٛ عددى٘ ٜح١ٍددد بٌػٕددث بٌددمبقٍٟ 

ٌٍموٚخ ألدً ِدٓ بوزفدةع بٌدموٚخ ِدٓ بٌكدةوظ جّمدمبو َدّه بٌحالٜدد ٚأْ ٠ىدْٛ ِػّدٛع 

حدر عمل بٌعٛبو٘ أٜٛي ِدٓ ٘دهب بٌػٕدث جّمدمبو َدّه بٌحالٜدد ٚعٍدٝ ١٘ادد ٚدٛبـى زط

جمٌٛبؼ بٌسطح١ك وّة زطحر بٌعٛبو٘ بألـم١د أعٍٝ بٌػٛبٔث أِدة  نب يبل بوزفدةع بٌػٛبٔدث 

َدُ ِدٓ بٌدمبقً ٚزطحدر ِدٓ أعٍدٝ جعدٛبو٘ َٓ٘دُ ـ١ػدث عّدً ْد١ىةالذ ودً ٓٗعٓ 

بٌػٕث ِٚدٓ أَدفً جدمٌٛبؼ بٌسطح١دك ٚزُفده جعدم وِدٟ قىَدةٔد بٌدموٚخ جّدمخ ال زمدً عدٓ 

 كىَةٔد.َةعس١ٓ ٚزُّأل بٌفىبؼةذ جّٛٔد قٍطد بٌ

 

 ؼدح اٌذف١سح ٚاٌدزي:
ٔمَٛ جٓم جالٜد ؾ١ٗىخ ضُ ٔمَٛ جسك١ٍك ِىةْ بٌدموظ جطحدةٌٟ بٌػٛبٔدث بٌكٓدح١د 

٠ُٚىوث ٌىً لوغد ٌٛؼ ٌسًبٔد جةٌطٛي بٌّٛغٛل جد١ٓ ٜحدةٌٟ بٌػٛبٔدث ٚجةوزفدةع بٌمةئّدد 

٠ٚطحر ٜىـةٖ جةٌسُد١ّى جعدٛبو٘ وأَد١د زطحدر جطحدةٌٟ بٌػٛبٔدث ٚزُٓدىً غ١ّد  أٌدٛبؼ 

 ٓ بٌَٛٝ جٛبَطد ٌٛؼ ٌسًبٔد جطٛي بٌمٍحد ٠ُٚطحر ِ  بألٌٛبؼ جةٌُّة١ِى .بٌمٍحد ِ

 ( أػّبي اٌزع١ٍخ8)
 

 زٕمُُ ع١ٍّد بٌس١ٍُؽ  ٌٝ بٌّىبؾً ب٢ز١د:

 

 ( اٌّسدٍخ األٌٚٝ اٌزمد٠س٠خ:1)
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٠ُىبَغدد  ُِددطؽ بٌُددمؿ عٍددٝ بٌىَددِٛةذ بٌّعسّددمخ ضددُ ٠مقدده بألَددطٝ بٌؿددمبل ـددٟ 

٠طدث ِٕٙدة عدةلَ )أٞ ال ٠سحمدٝ ِٕٙدة وّدىبذ ؼ١دى ؾُةت أٜٛبي بٌؿم٠م بٌاليِد ؾسدٝ ال

اليِددد (  نب وةٔددر بألٜددٛبي ؼ١ددى لةجٍددد ٌالَددسعّةي جؿ١ددص ٠ددمقً ـددٟ بعسحددةوٖ بٌسىُدد١ؽ 

ٚبٌسىى٠ددث ٚبٌسػٕدد١ّ ؾسددٝ ال زددمزٟ أٜددٛبي بٌؿم٠ددم ألددً ِددٓ بٌدداليَ ـسمٗددى عددٓ زؽط١ددد 

 بألجعةل بٌّطٍٛجد.

 

 ( اٌّسدٍخ اٌثب١ٔخ اٌزٛز٠د:2)
٠ىٖم بٌعمل بٌاليَ ٌىً لطى ِٓ بٌؿم٠م ٌىً ٜٛي عٍٝ ؾدمٖ ٠ُعًّ جعم نٌه غمٚي ٚ

٠ُٚهوى ـٟ بٌّالؾبةذ  نب وةْ ـٟ بإلِىدةْ بالَسعةٚدد عدٓ ٜدٛي ِعد١ٓ جٛدعفٗ ٚودهٌه 

٠ػث ج١ةْ  نب وةْ ـٟ بإلِىةْ بالَسعةٚد عٓ أ١َةـ ُِسكمِد ٌٍىةٔدةذ ٌفدةذ جدمالو ِدٓ 

 بأل١َةـ ـٟ ؾةٌد ؼ١ةجٙة.

 

 ( اٌّسدٍخ اٌثبٌثخ اٌزٛل١ت:3)
٠ددسُ زىؾ١ددً بٌؿم٠ددم  ٌددٝ ِمددى بٌعّددً ؾ١ددص ٠ددسُ زٓدد٠ٕٛٗ ـددٟ ِىددةْ ٠ُٓددسىٜ  ـ١ددٗ أْ 

٠ىْٛ جع١مبو عدٓ ِسٕدةٚي بٌُدىلد ٚقةٖدد بٌُدىلةذ ب١ٍ١ٌٍدد ٚجع١دمبو عدٓ بٌىٜٛجدد ٚعدٓ 

أِددةوٓ َددمٜٛ بألِطددةو ٚ ال ٚغحددر زؽط١سددٗ جةٌىةٔفددةٌ ؾسددٝ ال ٠ٗددمأ ٠ٚػددث أْ ٠ىددْٛ 

ٛق ؾىوددد بٌعّددةي أٚ ٔمددً بٌّددْٛ . ضددُ لى٠حددةو ِددة أِىددٓ  ٌددٝ أِددةوٓ بٌعّددً ٚجؿ١ددص ال ٠عدد

زُُؿث و١ّةذ بٌؿم٠م بٌاليِد أٚالو جمٚي ٚزمط  جةٌّمط  ؾُث بٌطٍث ٠ٚٗد١ى جعدم نٌده 

زػ١ٕٓٙة ٚزى١ُؿٙة عٍٝ بٌمةعمخ أٚ بٌحٕه أٚ عٍٝ بألو٘ عٍٝ بٌحدةول ٚزٛٚد  أَد١ةـ 

بٌس١ٍُؽ  ِة ِػّعد ٚ ِة وً ِمةٌ ْٚىً ِٓ بأل١َةـ عٍٝ ؾدمٖ ٠ُُٚدؿث عٍدٝ جعٛدٗ 

ًّ بٌؿم٠م ٠ىْٛ عٍٝ بٌىسؿ ـٟ ٚٚ  أـمٟ أٚ ٠مٌٝ ؾحً لٚجالق ِدٓ بأللٚبو بٌع١ٍدة ٚؾَ 

 ٠ُٚىجٝ بٌؿم٠م ِٓ بٌػّٕ ٠ُُٚؿث.

 ( اٌّسدٍخ اٌساثؼخ اٌسؾ ٚاٌزع١ٍخ:4)
٠حددمأ زُدد١ٍؽ بٌُددمؿ جٛٚدد  أَدد١ةـ بٌفددىِ ٚبٌؽطددةء ؾُددث بٌىَددِٛةذ جةٌعددمل 

١ٍُؽ بٌعٍٛٞ ضُ ـٟ زىو١ث أٚ ٚبأللطةو بٌّطٍٛجد ضُ ٠ُحمأ ـٟ ٚٚ  أ١َةـ بٌّعٍك أٚ بٌس

زُم١ٝ بٌىةٔةذ ٚجعم نٌه ـدٟ ٚٚد  ؾم٠دم بٌسُد١ٍؽ بٌُدةلٝ أٚ بٌسُد١ٍؽ بٌُدفٍٟ ٠ُٚدىجٝ 

بٌؿم٠م بٌكةٔ جةٌىّىبذ ـٟ بأل١َةـ بٌّعٍمد جُدٍه بٌىجدةٜ أِدة ؾم٠دم بٌفدىِ ٚبٌؽطدةء 

ـ١ىجٝ ـٟ وً زمةٜع١ٓ ِىخ ٚبؾمخ  ٚبٌىجٝ ٠سُ جطى٠مد ٌؿ ب١ٌم ٌفد ؾ١ًٍٔٚدد ٠ُٚدسكمَ 

 ٍه ضم١ً أٚ قف١ؿ ؾُث بٌس١ٍُؽ ٚأ١ّ٘د بٌعًّ.َ

ٚعددةلخ ٠مددَٛ بألَٚددطٟ بٌؿددمبل جعّددً ٚزىو١ددث ؾم٠ددم بٌىّددىبذ بٌٙةِددد ُِٚددةعم 

 بٌؿمبل ٠ىٔ بٌفىِ ٚبٌؽطةء ٖٚحٟ بٌؿمبل ٠ىجٝ ٍَه بٌىجةٜ ِٕٚةٌٚد بٌؿمبل.

٠ٚٛٚدد  أق١ددىبو ؾم٠ددم زُدد١ٍؽ بٌٓددٛن ٚبٌحٍىٛٔددةذ ٚبٌىٛبج١ددً ِدد  ِىبعددةخ  ؾُددٓ 

زٕةَ ـ١ٕسمً زمض١ى٘ة  ٌٝ ِػةي بٌٛؽٝ جمالو ِٓ ِػةي بٌٓدم ـدٟ بٌكىَدةٔد زىى٠حٙة ؾسٝ ال

ِّة ٠ٕسع عٕٗ زمض١ىبذ قط١ىخ ٌٚٛدّةْ عدمَ ٔدَٛ بٌٓدٛن زٛٚد  لطد  ؾفدع بألجعدةل أٚ 

ر ٌٚٙدة أوغددً أ٠ٛدةو ـددٟ  Sبٌىوحدةذ أٚ بٌىودةيبذ ِددٓ بٌؿم٠دم ٚ٘ددٟ لطد  عٍدٝ ْددىً ر 
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٠ٛ  بٌؿمبل غّٕ بٌٕػؿ جّعىـدد ٔٙة٠سٙة ٌسّٛٓ بَسّىبو ٚغٛل بٌؿم٠م ـٟ بٌعةٌٟ ضُ 

بٌىٙىجددةئٟ ٚوددهٌه ٠ٛدد  بٌؿددمبل بألْددة٠ى بٌاليِددد ألعّددةي بٌٓددحه بٌّعددمٟٔ بٌّّددمل أٚ 

 بإلٚةءبذ بٌّكسٍفد.

 

 ظٍه اٌسثبن:

 ٌىجٝ أ١َةـ بٌس١ٍُؽ  :ٍَه ِكّم 

  ٜٕٓٓوػُ = ٌٔؿم٠م بٌىّىبذ بٌطم١ٍد                     :ّٕٓٔىخ.َ 

  6ٜٕٓوػُ = ٜٔةذ بٌطم١ٍد        ٌؿم٠م بٌىّىبذ ٚبٌحال :ّٕٔٔىخ.َ 

  وػددددُ = ٌٔؿم٠ددددم بٌحالٜددددةذ ٚبألَددددمؿ بٌعةل٠ددددد          :ّٕٕٔددددىخ

ٖٖٜٓ.َ 

 

 

 ( أػّبي اٌذدادح اٌّعٍذخ9)
 

زُعم أعّةي بٌؿمبلخ ِدٓ أ٘دُ بألعّدةي بألَةَد١د ـدٟ بٌّٛلد  ٠ٚمدَٛ بٌؿدمبل جإعدمبل 

١ٔد بإلٔٓدةئ١د جػ١ّد  ٚز١ٚٛث ؾم٠م بٌس١ٍُؽ جملطةوٖ بٌّكسٍفد ٌسى٠ٛٓ ب١ٌٙةوً بٌكىَدة

 أٔٛبعٙة .

 

 أٔٛاع دد٠د اٌزع١ٍخ:
 :ٞ٠ُٚسكمَ ـدٟ بإلٔٓدةءبذ  6ٖؾم٠م  ؾم٠م ِحىَٚ عةل

 وػُ/َُ ِٓ لطةع ب١ٌُف.6ٖبٌعةل٠د لٛخ بٌٓم بأللٗٝ 

 :لددٛخ بٌٓددم ألطددةوٖ وح١ددىخ  ٕ٘ؾم٠ددم  ؾم٠ددم نٚ ٔسددٛءبذ

 ٠ُٚسكمَ ـٟ بٌّٕٓيذ بٌىح١ىخ.

 ًيذ بٌىح١ىخ.٠ُسكمَ ـٟ بٌّٕٓ ٕ٘ؾم٠م  :ؾم٠م زٛوَس١ 

 

 ٍُِ جٖٛد ١ٌٕد ٚيْ بٌّسى بٌطٌٟٛ

 ٙ ٗ\ٔ ٕ ح.ٕٕٕ

 8 ٙٔ\٘ ٘,ٕ ح.5ٖ٘

 ٓٔ 8\ٖ ٖ ح.6ٔٙ

 ٖٔ ٕ\ٔ ٗ ٔ.حٗ

ٔ,٘8 ٘ ٘\8 ٔٙ 

ٕ,ٕٖ ٙ ٖ\ٗ ٔ5 
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ٕ,58 6 6\8 ٕٕ 

ٖ,8٘ 8 ٔ ٕ٘ 

ٗ,8ٖ 5 ٔ\8 ٔ ٕ8 

ٙ,ٖٔ ٔٓ ٔ\ٗ ٔ ٖٕ 

    

 اٌؼدد اٌّعزقدِخ فٟ أػّبي اٌذدادح اٌّعٍذخ:
 زُسعًّ ـٟ بَسعمبي ٚز١ٚٛث ٚزػ١ّٕ بٌؿم٠م. ٠ٍِٕٛد: -

 زُسعًّ ـٟ عًّ بٌىةٔةذ. ِةو١ٕد وةٔةذ: -

 زُسعًّ ـٟ بَسعمبي ٚز١ٚٛث ٚزػ١ّٕ بٌؿم٠م. لةعمخ زػ١ّٕ: -

 ٠ُسعًّ ـٟ بَسعمبي بٌؿم٠م ٚـٟ بأللطةو بٌٗؽ١ىخ. ِفسةؼ بَسعمبي: -

 اٌّفطٍذبد اٌّعزقدِخ فٟ اٌذدادح اٌّعٍذخ:
بٌُدد١ف  Ø ِٓٔسعددملخ ؾُددث بٌسٗدد١ُّ ٠ٚىددْٛ ٌٜٛددٗ ٌددٗ أْددىةي  بٌػددّٕ: -

 ٚـةئمزٗ ي٠ةلخ زّةَه بٌؿم٠م جةٌكىَةٔد.

ٚ٘ٛ زىن ـىبغ ج١ٓ بٌؿم٠م ٚبٌُدطؽ بٌُدفٍٟ ٚبٌعٍدٛٞ ٌٍكىَدةٔد  بٌكٍٛٔ: -

َدُ ـدٟ ٘.َُٔ ٠ًٚٗ  ٌٝ ٘,ٌٕعًّ بٌؽطةء ٌٚؿّة٠د بٌؿم٠م ِٓ بٌٗمأ ٠ٚممو جؿٛبٌٟ 

 بألَمؿ.
ٚبٌىًِ ٚـةئدمزٙة ؼٍدك ُِدةـد بٌؽطدةء  ٟٚ٘ زٕٗ  ِٓ بألَّٕر بٌحُى٠ٛر: -

 ٠ّٚىٓ ٖٕعٙة ِٓ بٌحالَس١ه.

ٚ٘ٛ ب٠ًٌةلخ ـٟ بٌطٛي ٌٍىـ  عٍّةو جمْ أِةوٓ بٌٛؽٝ زؿسدةظ  ٜىؾ بٌىجةٜ: -

وّدة ٠ػدث ٚٚدعٙة  Øٓٗٚأِةوٓ بٌٓم زؿسةظ  ٌٝ ي٠ةلخ لدمو٘ة  Øٕ٘ ٌٝ ي٠ةلخ لمو٘ة 

 جطى٠مد ْطىٔػ١د.

 م ٚجعٛٗ.ٚ٘ٛ زٛي٠  بٌُّةـةذ ج١ٓ بٌؿم٠ بٌسم١ُٝ: -

 ٔمطد بٌسمةء بٌػٕةؼ جةٌػى٠مخ أٚ بٌػى٠مخ جحؿى بٌمٚوبْ. بأل١ًٌْٚ: -

٘ددٛ أؾددم أغددًبء بٌُدد١ف بٌّىُددؽ ٠ٍٚسمددٟ ِدد  بٌػى٠ددمخ ـددٟ  غٕددةؼ بٌددمٚوبْ: -

 بأل١ًٌْٚ.

 ٟ٘ بٌػًء بٌّةئً ِٓ ب١ٌُف بٌّىُؽ. بٌىَٛسٍد: -

 ٠ُُددسعًّ ـددٟ بٌُددمؿ ٌعددمَ بٌمددموخ عٍددٝ بٌسىُدد١ؽ ـددٟ بٌُدد١ف ٚ٘ددٛ بٌسىى٠ددث: -

ع١ٍّد قمع ٔٗؿ بٌفىِ بٌعٍٛٞ عٕم قٍّ بٌحؿى عٍٝ بٌطدىـ١ٓ ـدٟ جالٜدةذ بٌُدمؿ 

 ٚنٌه لحً بٌٗث ِحةْىخ أٚ أضٕةء ٘هٖ بٌع١ٍّد جةَسكمبَ بٌّال٠ٕٚد.

 ٠ٛٚ  عةلخ ـٟ جالٜةذ بألَمؿ  ْ ٚغمذ ولس١ٓ ٌؿم٠م بٌُمؿ. بٌىىَٟ: -
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ِدد  ٘ددٟ أَدد١ةـ زٛٚدد  ـددٟ بٌىّددىبذ نبذ بٌعّددك بٌىح١ددى ٚزددىجٝ  :بٌحىٔددمبذ -

 بٌىةٔةذ.

٘ددٟ ع١ٍّددد وجددٝ ٚ ؾىددةَ بٌؿم٠ددم أٚ بٌكٓددث ٌٛددّةْ ضحةزددٗ ـددٟ  بًٌوغٕددد: -

 ِٛٚعٗ.

ٚٚددد  عالِدددد جةٌطحةْددد١ى ؾدددٛي لطدددى بٌُددد١ف ٌُدددٌٙٛد  زْٛددد١ؽ بٌعالِدددد: -

 ز١ٚٛحٗ.

٠دددسُ عٍّٙدددة جةٌطحةْددد١ى ٌسعٍددد١ُ ِىدددةْ بٌؿم٠دددم ؾسدددٝ ٠دددسُ بٌسمُددد١ٝ  بٌسػٕددد١ٝ: -

 جٌُٙٛد.

بٌىدددةجٌٟٛ ٚؾّةِدددةذ بٌُدددحةؾد ٚ٘دددٟ َددد١ف ٠ٓدددىً ٠ُٚدددسكمَ ـدددٟ  بٌىىـسدددد: -

 ٚقًبٔةذ ب١ٌّةٖ.

ٚ٘ٛ بٌُد١ف بٌدهٞ ٠ُدىٔ ـدٟ أٚي بٌحةو١دد أٚ بٌىةٔدد بٌسدٟ زٛٚد  ـدٟ  بٌحةلٞ: -

 أٚي بٌعّٛل أٚ بٌىّىخ.

٘ٛ ب١ٌُف بٌهٞ ٠ىٔ ـٟ آقى بٌحةو١د أٚ بٌىةٔد بٌسٟ زٛٚ  ـٟ آقى  بٌٕةٟ٘: -

 بٌعّٛل أٚ بٌىّىخ.

 ـٟ أَفً بٌىّىبذ ٚبٌُّالذ.٘ٛ بٌؿم٠م بٌُفٍٟ بٌهٞ ٠ٛٚ   بٌُةلٝ: -

 ٘ٛ بٌؿم٠م بٌعمي بٌعٍٛٞ بٌهٞ زعٍك ع١ٍٗ بٌىةٔةذ. بٌّعٍك: -

 ٘ٛ ب١ٌُف بٌّىُؽ ٚ٘ٛ ؾم٠م وئ١ُٟ ـٟ بٌىّىبذ ٚبٌُّالذ. بٌمٚوبْ: -

٘ددٛ بٌؿم٠ددم بٌُددفٍٟ بٌددهٞ ٠ٛٚدد  ـددٟ بٌحؿددى بٌٛدد١ك ـددٟ بٌحالٜددةذ  بٌفددىِ: -

 بٌكىَة١ٔد ٚبٌمٛبعم.

ٍٛ بٌفىِ ٠ٚٛٚ  ـٟ بٌحؿى بٌىح١ى ـدٟ بٌحالٜدةذ ٘ٛ بٌؿم٠م بٌهٞ ٠ع بٌؽطةء: -

 بٌكىَة١ٔد ٚبٌمٛبعم.

زُددسكمَ ـددٟ زُدد١ٍؽ جالٜددةذ بٌحٍىٛٔددةذ ٚغٕةؾٙددة بٌُددفٍٟ ٠ىوددث  بٌُددٛود: -

َدددُ ٌٍحؿدددى بٌّػدددةٚو ٚبٌػٕدددةؼ بٌعٍدددٛٞ ٠ىودددث ِدددىخ ٚٔٗدددؿ ِدددٓ بٌىـىـدددد ٌٍحؿدددى ٕٓ

 بٌّػةٚو.

بٌُدمؿ ـدٟ  عحةوخ عدٓ ضالضدد أٚ أوجعدد أَد١ةـ زٛٚد  ـدٟ جالٜدةذ بٌفٛبز١ى: -

بٌَٛٝ ٚزٛٚ   ِدة ـدٟ بٌطدٛي ٚزُدّٝ ـدٛبز١ى ١ٌٜٛدد أٚ ـدٟ بٌعدى٘ ٚزُدّٝ ـدٛبز١ى 

عى١ٚد أٚ ـٟ بًٌٚب٠ة ٚزُّٝ ـٛبز١ى غةٔح١د ٚبٌفٛبز١ى عةِد زىدْٛ ألطةو٘دة أوحدى ِدٓ 

 ألطةو بٌؿم٠م بٌُّسعًّ ـٟ ز١ٍُؽ بٌحالٜد.

عحددةوخ عددٓ َدد١كةْ ِىُددؿةْ أؾددمّ٘ة َددةجك ٚبألقددى  بٌُددةجك ٚبٌالؾددك: -

ؾددك ٚ٘ددٟ أَدد١ةـ بٌددمٚوبْ ٚزىوددث جٙددهٖ بٌطى٠مددد عٕددمِة ٠ىددْٛ جؿددى بٌىّددىخ وح١ددى ال

ـ١ٛٚ  بٌٕٗؿ َةجك ٚبألقى الؾك أٚ ؾُدث بٌٍٛؾدةذ بإلٔٓدةئ١د ٠ٚىُدؽ بٌُدةجك ـدٟ 

 بٌكٍّ أٚ بٌُح  ؾُث ٔٛع بٌىّىخ.
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 أٔٛاع اٌىبٔبد:
زُددسكمَ ـدددٟ بٌىّددىبذ ٚبألعّددمخ بٌّىجعددد أٚ بٌُّدددسط١ٍد  وةٔددد ٖددٕمٚق: -

 ب١ٌُف(. Øَُٕٓ أٚ ٘ٔٔ + ٌٕ + ٕبٌعّٛل أٚ بٌىّىخ )ٌٜٛٙة = جؿُث لطةع 

َُ ِٓ وً غٙدد لبقدً بٌفٛوِدد بٌكٓدح١د ٚ٘دٛ ٘,٠ٚٔاُلؾع زىن ُِةـد ِممبو٘ة 

 عحةوخ عٓ  بٌؽطةء بٌكىَةٟٔ.

ؾ١ص زُسكمَ بٌع١ْٛ ٌىجٝ بأل١َةـ ـٟ أِةوٕٙدة ؾسدٝ ال زٙدىت  وةٔد جع١ْٛ: -

 َُ ْ(.ٓٔ+  Ø ٕٓٔ + ٌٕ + ٕ)ٌٜٛٙة = 

 ْ =عمل بٌع١ْٛ. ؾ١ص

زُسكمَ ـٟ بألعّمخ نبذ بٌطّةٟٔ أ١َةـ )بٌطدٛي =  وةٔد ٔػّد أٚ ؾػةت: -

 (.Ø ٕٓ×  ٗ,ٔ× ٔ + )بٌطٛي + بٌعى٘ ( ٌٕ + ٕ

ر عٕدمِة  Lزُسكمَ ـٟ بٌىّدىخ بٌّمٍٛجدد عٍدٝ ْدىً ؾدىؾ ر  وةٔد جػٕةؼ: -

 زىْٛ ـٟ بٌطىؾ.

ٝ ْىً ؾدىؾ ر زُسكمَ ـٟ بٌىّىخ بٌّمٍٛجد ـٟ بٌَٛٝ عٍ وةٔد جػٕةؾ١ٓ: -

T .ر ِمٍـٛت 

زُسكمَ ـٟ لطةعةذ بألعّمخ نبذ بٌطّةٟٔ أ١َةـ )بٌطدٛي  وةٔد أٚزِٛةز١ه: -

 (.Ø ٕٓبٌطٛي +  ٖ\ٕ+  ٗ×+ بٌعى٘  ٕ×= بٌطٛي 

 (.Ø ٕٓ+  ٗ×+ بٌعى٘  ٕ×)بٌطٛي = بٌطٛي  وةٔد ؾحة٠د: -

زُدسكمَ ـدٟ أعّدةي بٌسٓدى١الذ بٌّعّةو٠دد ٚؾفدع بٌُّدةـةذ جد١ٓ  وةٔد ْدّٕ:

+  ٘×6ٌ + ٔ + ٕم ضةجسد ٚزُسكمَ أ٠ٛةو ـٟ بٌىّىبذ ٚبٌُّالذ )بٌطدٛي = بٌؿم٠

ٙ×ٔٓ  +ٕٓ Ø.) 

 (.Ø ٕٜٓ ٔك +  ٕزُسكمَ ـٟ بألعّمخ بٌمبئى٠د )بٌطٛي =  وةٔد لبئى٠د: -

 َُ ْ(.ٓٔ+ Ø ٕٜٓ ٔك +  ٕ)بٌطٛي =  وةٔد لبئى٠د جع١ْٛ: -

 ر . Lر  وةٔد عٍٝ ْىً ؾىؾ:  -
 . ر Tر  وةٔد عٍٝ ْىً ؾىؾ:  -

 

 ِالدظبد ػٍٝ رع١ٍخ اٌىّساد ٚاٌعّالد:
 بٌحؿى. 6\ٔبٌىّىبذ ٚبٌُّالذ بٌح١ُطد زُىُؽ ـ١ٙة بأل١َةـ ـٟ  -ٔ

بٌحؿدى ِدٓ  ٘\ٔبٌىّىبذ ٚبٌُّالذ بٌُّسّىخ زىُؽ ـ١ٙة أ١َةـ بٌمٚوبْ ـٟ  -ٕ

بٌحؿددى  ٗ\ٔٚغددٗ  بٌعّددٛل  ٌددٝ ِٕسٗددؿ بٌػى٠ددمخ ِدد  ِىبعددةخ أْ ٠ىددْٛ ٌٙددة ووددٛت 

 ١َةـ بٌع٠ٍٛد ٚبٌُف١ٍد وبوحسةْ عٍٝ بأللً ٌٍعّٛل.بٌّػةٚو ٚبْ زىْٛ بأل

َُ ٚعٍدٝ ٓٙ نب وةْ بٌُمٜٛ ألً ِٓ  ْ٘ٗزُىُؽ أ١َةـ بٌمٚوبْ عٍٝ يب٠ٚد  -ٖ

 َُ.ٓٙ نب وةْ بٌُمٜٛ أوحى ِٓ  ْٓٙيب٠ٚد 
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 ِالدظبد ػٍٝ رع١ٍخ األظمف:
 ٕ٘ةن ٜى٠مسةْ ٌىٔ ؾم٠م بٌس١ٍُؽ ـٟ جالٜةذ بألَمؿ:

ُ ؤ بٌفىِ ِ  بالؾسفدةظ جةٌحُدىٛزد ضدُ بٌسىى٠دث ٚـ١ٙة ٠س بٌطى٠مد بٌحٍمٞ:

 جة٠ٌٍّٕٛد عٍٝ ؾُث َّه بٌحالٜد ضُ ٠ىٔ بٌؽطةء.

 ٠سُ ؤ ٔٗؿ بٌفىِ أٚالو جؿ١ص ٠سُ ِة ٠ٍٟ: بٌطى٠مد بإلـىٔػٟ:

ٚٚددد  َددد١ف ٠ٚسدددىن ِىدددةْ بٌُددد١ف بٌّػدددةٚو ـدددٟ بٌحةو١دددد جةٌىةِدددً ر ـةٚدددٟ  -ٔ

 ١ٍِٚةْر.

 ِٓ وً غةٔث. ٘\ٔى ٚ ِٓ بٌؽطةء ـٟ بٌحؿى بٌىح١ ٘\٠ٕسُ ؤ  -ٕ

 بٌفىِ بٌحةلٟ ٚبٌهٞ ١َىْٛ لحً بٌٗث ِحةْىخ. ٕ\٠ٔسُ ؤ  -ٖ

 ِٓ بٌؽطةء بٌّسحمٟ. ٘\٠ٖسُ ؤ  -ٗ

 زىجٝ غ١ّ  بٌسمةٜعةذ بٌٕةزػد عٓ بٌىٔ جٍُه وجةٜ. -٘

 ٠ىبعٝ عًّ بٌسىى٠ث بٌاليَ ـٟ بٌحالٜد. -ٙ

 ز١ى.٠ّىٓ عًّ زم٠ٛةذ ـٟ بٌحالٜةذ نبذ بٌحؿى بٌىح١ى ٟٚ٘ بٌفٛب -6

 

 ٍِقؿ خطٛاد زؾ أظ١بر اٌزع١ٍخ ثبٌعمف:
 

 ظمف ذٚ ارجبٖ ٚادد:
ٚزىْٛ أجعةل ٘هب بٌُمؿ جؿ١ص ٠ىْٛ بٌطٛي ٠ُدةٚٞ أٚ أوحدى ِدٓ ٚدعؿ بٌعدى٘ 

 ٌٚىٔ بأل١َةـ ٔسح  بٌكطٛبذ ب٢ز١د:

عمل بأل١َةـ ٌٍّسى × زُؿُث عمل بأل١َةـ ٌٍفىِ ٚنٌه جٛىت ٜٛي بٌحالٜد  -ٔ

 ةـ.بٌطٌٟٛ ِ  بؾسُةت ٜٛي بأل١َ

عدمل بألَد١ةـ × زؿُث عمل أ١َةـ بٌؽطةء ٚنٌه جٛدىت عدى٘ عدمل بٌدحالٜ  -ٕ

ِدٓ  Ø ٌٍّٕٓسى بٌطٌٟٛ ٠ٚالؾع أال زمً ُِةؾد بٌؿم٠م ٌٍّسى بٌطدٌٟٛ ـدٟ بٌؽطدةء عدٓ

 ُِةؾد بٌؿم٠م ٌٍّسى بٌطٌٟٛ ـٟ بٌفىِ.

زػ١ّٕ غ١ّ  بأل١َةـ بٌاليِد ٌٍفىِ ٚبٌؽطةء ضدُ زدىٔ أَد١ةـ بٌفدىِ ـدٟ  -ٖ

ٌعى٘ بٌحالٜد ٚعٍٝ ُِةـةذ ِسُة٠ٚد ِ  ِالؾبد أْ ٠ىْٛ ٚٚد  أٚي بزػةٖ ِٛبيٞ 

 ١َف جعم ٔٗؿ ُِةـد ِٓ غٙد بٌؿةئٝ.

 ٌىٔ أ١َةـ بٌؽطةء ٔسح  بٌكطٛبذ بٌسٟ بُزحعر ـٟ ؤ أ١َةـ بٌفىِ. -ٗ

َدددُ جددد١ٓ ٜىـدددٟ غدددّٕ بٌُددد١ف ٠ٕػدددث ِىبعدددةخ ٚغدددٛل ُِدددةـد ال زمدددً عدددٓ  -٘

١ٓ ٚغدٗ َد١ف بٌفدىِ ٚجد١ٓ ٚغدٗ ٌدٛؼ ٚبٌػٛبٔث بٌكٓح١د وّة ٠ػث أال زمً بٌُّةؾد ج

 َُ.ٔبٌسطح١ك عٓ 

ٌػعً أ١َةـ بٌس١ٍُؽ عٍٝ ١٘اد ْحىد ِسّةَىد زىجٝ زمةجدً بألَد١ةـ جحعٛدٙة  -ٙ

 ) أ١َةـ بٌفىِ ِ  أ١َةـ بٌؽطةء جةٌٍُه بٌىـ١  (.
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 ظمف ذٚ ارجب١٘ٓ:
ٚزىْٛ أجعةل ٘هب بٌُمؿ جؿ١ص ٠ىدْٛ بٌطدٛي ُِدة٠ٚةو ٌعدى٘ أٚ ألدً ِدٓ ٚدعفٙة 

 ـ بٌس١ٍُؽ ٔسح  بٌكطٛبذ ب٢ز١د:ٌٚىٔ أ١َة

٠ُؿُث عمل أ١َةـ بٌفىِ أٚ بٌؽطةء وً عٍٝ ؾمٖ ٚزُػّٕ أٜىبـٙة أٚ ٠ُىُؽ  -ٔ

 بٌعمل بٌاليَ زى١ُؿٗ ٌّمةِٚد غٙم بٌمٕ.

 زُىٔ أ١َةـ بٌفىِ ٚنٌه جىٔ ب١ٌُف بٌعمي ٚزىن ِىةْ ١ٌٍُف بٌّىُؽ. -ٕ

ٌُّةـد بٌحعدم جد١ٓ زُىٔ أ١َةـ بٌؽطةء ـٟ بزػةٖ عّٛلٞ عٍٝ أ١َةـ بٌفىِ  -ٖ

 بٌػةٔح١ٓ.

زُىٔ جةلٟ أ١َةـ بٌفىِ ـٟ أِةوٕٙة بٌّسىٚود قة١ٌدد ضدُ زُدىٔ ـٛلٙدة جدةلٟ  -ٗ

 أ١َةـ بٌؽطةء.

ٌػعددً بألَدد١ةـ غ١ّعٙددة عٍددٝ ١٘اددد ْددحىد ِسّةَددىد زددىجٝ زمةجالزٙددة جةٌُددٍه  -٘

 بٌىـ١  ٠ُٚىبعٝ ٔفٍ بٌٓىٜٚ بٌُةجمد.

١ٗى وـعٙة جةٌّٛٔ ِٓ ِٛل  ـٟ ؾةٌد بَسكمبَ ْحىةذ ؾم٠م ز١ٍُؽ غةً٘خ ٠ -ٙ

 بٌس٠ٛٓٓ ضُ زىٔ عٍٝ بألَّٕر ـٟ بٌّٛبٚ  بٌّؿملخ ٌٙة ٚزىجٝ ٚزٍؿُ.

ـددٟ ؾةٌدددد بَدددسكمبَ بٌٓددحه بٌّعدددمٟٔ بٌّّدددمل زؿددر بٌسُددد١ٍؽ ٠دددٕكفٙ ؾم٠دددم  -6

٪ زحعددةو ٌٍؿُددةجةذ بإلٔٓددةئ١د َٚددّه بٌكىَددةٔد  ٘ٔ:ٓٗبٌسُدد١ٍؽ جُٕددحد زسددىبٚؼ ِددٓ 

 ٚبألؾّةي ٚبٌكحىخ بٌسٕف١ه٠د.

 سُ ز١ٚٛؽ أعّةي بٌس١ٍُؽ بٌّكسٍفد ٌٍىّىبذ ٚبألعّمخ ٚقالـٗ:َٚٛؾ ٠

 

 )أ( رع١ٍخ اٌىّساد:
 عٕمِة ٠ىبل ز١ٍُؽ بٌىّىبذ ٠ػث بزحةع بٌكطٛبذ ب٢ز١د:

زػّٕ أٜدىبؾ بألَد١ةـ غ١ّعٙدة ٚزىُدؽ ِٕٙدة بألَد١ةـ بٌّدىبل زىُد١ؿٙة ِد   -ٔ

 عًّ ؾُةت بٌُّةـةذ بٌاليِد ٌىُٛخ بٌػّٕ جؽطةء قىَةٟٔ.

٠ى ٔٛع ٚعمل بٌىةٔةذ بٌاليِد ٠ػىٞ زػ١ًٙ٘ة ؾُث بٌّطٍٛت لطى٘دة جعم زمم -ٕ

 ٍُِ عةلخ.١ٌٕٙد أٚ  ٕ

زّىو بأل١َةـ بٌُّسم١ّد بٌّعٍمد لبقً بٌىةٔةذ ٚزعٍك جٛبَطد وٚبـ  ٚزؿدمل  -ٖ

 بألٚٚةع بٌاليِد ٌٍىةٔةذ ضُ زىجٝ ِ  بأل١َةـ بٌّعٍمد جٛبَطد ٍَه ِكّم.

بٌىةٔةذ ٚزىجٝ ِ  بٌىةٔدةذ ِدٓ أَدفٍٙة  زّىو أ١َةـ بٌس١ٍُؽ بٌُّسم١ّد لبقً -ٗ

 جةٌٍُه.

 زّىو بأل١َةـ بٌّىُؿد لبقً بٌىةٔةذ ٚزطحر ِعٙة جٛبَطد بٌٍُه. -٘

زددًبي بٌىٚبـدد  ؾسددٝ ٠ّىددٓ ٚٚدد  بٌسمف١ٗددد ٚبألَدد١ةـ بٌّعٍمددد ـددٟ بٌّىددةْ  -ٙ

 بٌّؿمل.

٠ُىبعٟ بٌّٕٙمٌ أٚٚةع بٌؿم٠م بٌّعٍك ٚبٌُةلٝ ٚبٌّىُؽ ؾُث بٌىَدِٛةذ  -6

 بٌكحىخ بٌع١ٍّد ٌٓىً عًَٚ بٌمٜٛ ـٟ جمب٠د ٚٔٙة٠د ب١ٌُف.بٌٕٙم١َد ٚ
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زىبعٝ بٌٖٛالذ ؾُث بٌّٛبٖدفةذ بٌم١ةَد١د بٌّٗدى٠د ٚودهٌه بٌىودٛت جد١ٓ  -8

 بأل١َةـ.

زىبعددٝ ـددٟ زُدد١ٍؽ بًٌٚب٠ددة ٚبألووددةْ ِددة جدد١ٓ بألَددمؿ ٚبٌؿددٛبئٝ ٚبٌسُدد١ٍؽ  -5

 بٌعٍٛٞ ٚبٌُّؽ ٌٍىٛبج١ً ِٓ جٍىٛٔةذ ٚأجىبظ.

 

 ٍِذٛظخ:
ر أٞ  بٌىّدىخ بٌّسٗدٍد جةٌُدمؿ  Lر أٚ ر  Tز١ٍُؽ وّىخ ؾىؾ ر  عٕمِة ٠ىبل

ٔسح  بٌكطدٛبذ بٌُدةجمد ٚال زُدًبي بٌىٚبـد   ال جعدم زّى٠دى أَد١ةـ بٌفدىِ بٌُّدسم١ّد ضدُ 

أَدد١ةـ بٌؽطددةء بٌُّددسم١ّد أ٠ٛددةو لبقددً بٌىةٔددةذ ٚزطح١سٙددة ـددٟ ِٛبٚددعٙة جٛبَددطد َددٍه 

 ٠ٚػىٞ وجطٙة أ٠ٛةو جةٌٍُه.ٚأْ زؿىو بأل١َةـ بٌّىُؿد ِٓ ـٛق بٌىةٔةذ  ِٕٕكّم 

 

 )ة( رع١ٍخ اٌمٛاػد اٌّعٍذخ:
٠ىْٛ ز١ٍُؿٙة عدةلخ ِدٓ أَد١ةـ ؾم٠دم َدف١ٍد زدىٔ ـدٟ بٌحؿدى بٌٗدؽ١ى ٚزُدّٝ 

 بٌفىِ ٚأ١َةـ ؾم٠م أعٍٝ بٌفىِ زُّٝ بٌؽطةء ـٟ بٌحؿى بٌط٠ًٛ.

 

 )ي( رع١ٍخ األػّدح:
 زُػًٙ أ١َةـ بٌؿم٠م جةٌعمل ٚبأللطةو ؾُث بٌىَِٛةذ. -ٔ

ٌعّدددٛل ؾُدددث عدددمل أَددد١ةقٗ ٚؾُدددث ْدددىٍٗ ٠ُٚدددىجٝ غ١دددمبو جةٌىةٔدددةذ ٠دددىٔ ب -ٕ

٠ُٚىبعددٝ أْ ٠ىددْٛ بٌسمُدد١ٝ َدد١ٍُ ٚبٌسددىج١ٝ ِسدد١ٓ وّددة ٠ىبعددٝ زددىن أْددة٠ى ِددٓ ٌٍددمٚو 

 ١ٌٍُف ـٟ ؾةٌد بأللٚبو بٌّسىىوخ. Ø ٓٗبٌسةٌٟ ِممبو٘ة 

٠مددَٛ بٌؿددمبل جٛٚدد  ؾم٠ددم زُدد١ٍؽ بألعّددمخ جعددم بالٔسٙددةء ِددٓ عّددً بٌٓددمخ  -ٖ

ًٗ  ٌٝ بٌمةعمخ ٠ٚىزىً ع١ٍٙة جىغدً يب٠ٚدد أَدفٍٗ ضدُ زىودث بٌىةٔدةذ بٌكٓح١د جؿ١ص ٠

 ٌىً ِسى. ٙ Ø ٘جٙة جةٌعمل ٚبٌسم١ُٝ بٌّطٍٛت جةٌىَِٛةذ ٚ ال عٍّر 

٠سُ زمف١ٕ بٌعّدٛل ٚنٌده جسٓدى١ً بٌؿم٠دم قدةوظ بٌٓدمخ ٚوجدٝ بٌىةٔدةذ جدٗ ضدُ  -ٗ

بدد أْ أٜدٛبي  لقةي بٌس١ٍُؽ جإَمةٜٗ لـعد ٚبؾمخ ِٓ أعٍٝ ـٟ لبقً بٌعّٛل ِد  ِالؾ

َُ ـٟ وً ِٓ بٌطٛي ٚبٌعدى٘ عدٓ أجعدةل لطدةع بٌعّدٛل ١ٌىدْٛ ٕ٘دةن ٘بٌىةٔةذ زٕمٕ 

َُ ِٓ وً غةٔث ٌسؽ١ٍؿ بٌؿم٠م جةٌكىَدةٔد ِد  بٌؿدهو أْ ٠ىدْٛ جع١دم  ٌدٝ ٘.ٕقٍٛٔ 

 بٌمبقً ؾسٝ ال ٠سُحث نٌه ـٟ ْىـ بٌعّٛل زؿر زمض١ى بٌٛؽٝ.

٠ى بٌٗددةعمخ ِددٓ بٌُددمؿ زُددىجٝ أَدد١ةـ بٌسُدد١ٍؽ بٌػم٠ددم ٌىددً لٚو ِدد  بألْددة -٘

 بٌُفٍٟ أٚ ِٓ بٌمةعمخ ٚجطٛي ؾُث بٌّٛبٖفةذ.

 

 ( أػّبي ـت اٌقسظبٔبد اٌؼبد٠خ ٚاٌّعٍذخ11)
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زحمأ ع١ٍّد بٌٗث جعم ز١ٍُُ بٌٓمخ بٌكٓح١د ٚبٌس١ٍُؽ  ٌٝ بٌّٕٙمٌ ٠ٚحمأ بٌٗدث 

جس٠ٛٓٓ غ١ّ  و١ّةذ بٌىًِ ٚبًٌٌٝ ٚبألَّٕر بٌاليِد ٌٍع١ٍّد ٚٚدّةْ ب١ٌّدةٖ بٌاليِدد 

ٌه ح ٠ُٚسؿُددٓ أْ زمددمو و١ّددةذ بٌّددْٛ بٌاليِددد ِددٓ ٚبلدد  ل١ددةٌ ِىعحددةذ بٌُددمؿ ٌدده

ٌٛددّةْ عددمَ بٌسٛلددؿ بٌفػددةئٟ ٜٚى٠مددد زمددم٠ى بٌى١ّددةذ زىددْٛ ؾُددث بؾددمٜ بٌّعددةلالذ 

 ب٢ز١د:

  َددّه بٌُددمؿ + ِىعددث × ِىعددث بٌُددمؿ= ُِددطؽ بٌُددمؿ

 بٌُٛبلٝ

  َدّىٗ + ِسَٛدٝ أعّدةق × ِىعث بٌُمؿ= ُِطؽ بٌُدمؿ

 ِػّٛع أٜٛبٌٙة جطٛي ٚعى٘ بٌُمؿ.× ىٚٙة ِسَٛٝ ع× بٌىّىبذ 

  َدُ َدّىٗ ـدٟ ِمةجدً ٘ٔ× ِىعث بٌُمؿ= ُِدطؽ بٌُدمؿ

 َٛبلٝ بٌىّىبذ 

  ِٟىعدددث بٌُدددمؿ= ِىعدددث بٌُدددمؿ ٚبٌىّدددىبذ بٌّدددهوٛوخ ـددد

 %ِٕٗ عٍٝ بأللً ٌالؾس١ةٜ. ٘بٌّمة٠ُد + 

/َ ٜدٌٟٛ ِدٓ بٌّحٕدٝ ٌىدً َٖٗٔ.٠ّٓىٓ بؾسُدةت ِىعدث بٌحالٜدةذ ٚبٌىّدىبذ = 

 لٚو .

 ـىبغ ِٓ بٌّحٕٝ . ٖ/ََٖٔ.ٓألَةَةذ ٚبٌحالٜةذ ٚبٌىّىبذ = ِىعث ب

 %  ِٖٔىعث بألعّمخ ٌّػّٛع قىَةٔد ب١ٌٙىً =

ٚٚبٚددؽ أْ بٌسمددم٠ى جٙددهٖ بٌطى٠مددد زمى٠حددٟ َٚددى٠  ٚبٌؽددى٘ ِٕددٗ ٚددّةْ عددمَ 

زٛلؿ بٌعًّ ٚال ١ٛ٠ى ي٠ةلخ بٌى١ّد بٌّٓٛٔد ل١ٍالو عدٓ بٌّطٍدٛت ٚ٘دهب جدال ْده ٚٚد  

 ى ِّْٛٛ زمبووٗ ـٟ ؾ١ٕٗ قالي بٌعًّ .أـًٛ ِٓ ٔمٕ ـٟ بٌّْٛ ؼ١

 

 اخز١بز ِٛلغ نج١ٍخ اٌزق١ّس:
* زعًّ ـدٟ جعدٙ بألؾ١دةْ بٌطح١ٍدد بٌكىَدة١ٔد بٌاليِدد ٌٍسك١ّدى ـدٟ أِدةوٓ ؼ١دى 

ِٕةَددحد ـسىٍفٕددة ِٗددةو٠ؿ  ٚددةـ١د ـددٟ زىُدد١ى ٚٔمددً بٌفٛددالذ ٚبٌددىلِ ٠ٚػددث ٌددهٌه 

سةظ عددمل أـددىبل بقس١ددةو ِىددةْ ٚٚددعٙة جحىبعددد ِددٓ عٍددٝ بٌىَددُ ٚوددهٌه ٠ُسؿُددٓ بَددسٕ

بٌطح١ٍدددد بٌاليِدددد ٌٍع١ٍّدددد ٚبؾسُدددةت بٌعدددمل ٠ىدددْٛ جةعسحدددةو أْ: بٌفدددٛوِػٟ ٚبٌىدددّىبن 

 ٔلدىٚبْ ٠ً٠دمْٚ  ِٙد   َٖٖٓ ٌدٝ َٖٙؾحةٌد عمل ضةجر ٌى١ّد ِٓ بٌكىَةٔد ِدٓ ٖٚ

 لىٚبْ عٓ وً لٚو ـٛق بألو٘. ٔـٟ بٌمٚو بألوٟٚ ٠ً٠ٚمْٚ  َٖٖلىٚبْ ٌىً 

٠ّىدٓ ألَدحةت قةٖدد ٖدحٙة عٍدٝ ٠د١ِٛٓ  * ٚـٟ جعٙ بألَدمؿ بٌىح١دىخ بٌسدٟ ال

٠عّم بٌّمةٚي الَسؿٛةو ٜح١ٍسد١ٓ ُِدسمٍس١ٓ ٠ٚحدمأ بٌعّدً ِدٓ غٙسد١ٓ ِسٛدةلز١ٓ ؾسدٝ 

 ٠سمةجال ٚزعًّ ٌهٌه َمةٌس١ٓ ٌٍطٍٛع ٚزىٛٔة ِٕفٍٗس١ٓ عٓ جعّٛٙة.

 

 ٚزٕمُُ ع١ٍّد ٖث بٌُمؿ  ٌٝ بٌّىبؾً ب٢ز١د:

 

 )أٚاًل( اٌزٛز٠د:
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مةَددددةذ ٚبٌكٗددددةئٕ بٌّٕٗددددٛٔ ع١ٍٙددددة ٠ٚىددددْٛ جةٌى١ّددددةذ ٚبألٖددددٕةؾ ٚبٌّ

جّٛبٖفةذ بٌع١ٍّد َٛبء وةْ ٌٍؿم٠م أٚ بًٌٌٝ أٚ بٌىِدً أٚ بألَدّٕر أٚ بٌّدةء ٚؾُدث 

 بٌع١ٕد ٚجةعسّةل بٌّٕٙمٌ ٌٙة.

 

 

 

 )ثب١ًٔب( اٌزؼجئخ:
ٚزحمأ ع١ٍّد بٌسعحاد جعم بٌس٠ٛٓٓ جعًّ عحٛبذ ِسػةٚوخ ِٓ بًٌٌٝ وً ٔٗؿ ِسدى 

بٌم١دددةٌ جٛبَدددطد ٖدددٕمٚق قٓدددحٟ أجعدددةلٖ ِىعدددث ِدددٓ بٌدددًٌٝ عٍدددٝ ؾدددمٖ ح ٠ٚىدددْٛ 

٠ٚؽًُ بًٌٌٝ جعم نٌه جىِ بٌّةء ؼ٠ًىبو ـٛلٗ ضُ ٠ُٜٛ َدطؽ ودَٛ بٌدًٌٝ ٘.ٓ×ٔ×ٔ

َ ٠ُٚدٜٛ َدطؿٗ ٕ٘.ٓ×ٔ×ٔوِدً جٛبَدطد ٖدٕمٚق أجعدةلٖ  ٠ٖٚٛٚ  ع١ٍدٗ وجد  َ

جعددم بِددسالتٖ ٚزٛٚدد  جعددم نٌدده ضالضددد ْددىة٠ى أَددّٕر ِمفٍددد عٍددٝ وددً وددَٛ ح ٚ نب وةٔددر 

ـسٛٚدد  أوجدد  ْددىة٠ى  ٗةوخ  ٚددةـ١د جدد١ٓ وددً ودد١ِٛٓ ٚ نب وةٔددر ـسٛٚدد  ْددى ٖبٌُٕددحد 

ٌٍىَٛ بٌٛبؾم ٚدّةٔةو ٌىفة٠دد عدمل ْدىة٠ى بألَدّٕر جةٌُٕدحد ٌٍٗدٕةل٠ك بٌّعحدمخ ح ٚزدٕبُ 

ع١ٍّد بٌس٠ٛٓٓ جؿ١ص زًُٙ بٌسٛو٠م ٚلقٛي بٌعىجةذ ٚ عةلخ بٌٕمً  ِة جٛبَطد بٌعّدةي 

 أٚ جة١ٌُٛو بٌّسؿىود أٚ جةألٚٔةِ.

 

 ١س:)ثبٌثًب( اٌزقّ
زحددمأ بٌطح١ٍددد ٚ٘ددٟ ِػّٛعددد عّددةي وِددٟ بٌكىَددةٔد بٌُّددٍؿد عٍّٙددة جددمْ ٠ٍددحٍ 

بٌفٛوِػٟ ٚبٌؿىبزد ٚبٌىىبود أؾه٠سُٙ بٌّطةٜ نبذ بٌىلحد بٌعة١ٌد ح ٠ٚحمأ بٌىىبن بٌعًّ 

ؾىبزدددد ـدددٟ ِٛبغٙسدددٗ ؾ١دددص ٠ٓدددمْٚ بٌؿحدددً  ٗأٚ  ٖجدددمْ ٠ُّددده بٌىٛو٠ددده ٠ُٚدددةعمٖ 

٠ٚحددمأ جؽددىي بٌىٛو٠دده ـددٟ وددَٛ بٌددًٌٝ بٌّىجددٜٛ ـددٟ ٔٙة٠ددد بٌىٛو٠دده ـددٟ بزػددةٖ ؾىوسددٗ 

ٚبٌىِددً ٠ٚؿىوددٗ ِددٓ أَددفً  ٌددٝ أعٍددٝ ج١ّٕددة ٠مددَٛ أؾددم أٔفددةو بٌمددىٚبْ جفددسؽ ْددىة٠ى 

بألَّٕر ٌٕطىٖ عٍٝ بٌىَٛ ٚزُّٝ ع١ٍّد بٌكٍٝ جٙهب بٌٛٚد  ٚجدمْٚ ِدةء زك١ّدى عٍدٝ 

بٌٕةْؿ ضُ ٠سُ ز١ُُٕ بٌكٍطد جىْةِ قف١ؿ ِٓ بٌّةء أضٕةء بٌسم١ٍث ٌّٕ  بألَّٕر ِدٓ 

طة٠ى ٠ٚمؿ بٌعةِدً بٌدهٞ ٠دىِ بٌّدةء ِدٓ غٙدد ٘حدٛت بٌٙدٛبء ح ضدُ ٠ٍدٟ نٌده قٍطدد بٌس

ضةٌطد ٚوبجعد ِ   عطةء و١ّد بٌّةء بٌاليِد أضٕةء بٌسك١ّى ٚبٌسم١ٍدث ٚبَدسعّةي بٌحُدسٍد 

 أـًٛ وط١ىبو ِٓ بَسعّةي بٌكىَٜٛ.

 

 )زاثؼًب( اٌسِٟ:
مْ ٠ّى ع١ٍدٗ أٔفدةو زحمأ ع١ٍّد بٌىِٟ جًّء وىبء بٌّٕةٌٚد ٌٍمىٚبٔةذ جةٌكىَةٔد ج

بٌمىٚبْ ٠ٚكفٙ وً ُِٕٙ لىٚبٔسدٗ ج١دمٖ ٠ٚدمـعٙة جعدم زعحاسٙدة  ِدة عٍدٝ وسفدٗ ٠ٚسٛغدٗ 

جعم نٌه  ٌٝ ِىةْ ٖث بٌكىَةٔد ؾ١ص ٠مؿ بٌفٛوِػٟ بٌهٞ ٠ٛغٗ بٌمىٚبْ  ٌدٝ ِىدةْ 

بٌىِٟ جةٌٛحٝ ٠ٚٓمل ع١ٍٗ ـٟ قفٙ ٠مٖ أضٕةء بٌىِدٟ ؾسدٝ ال زسٕدةضى بٌكىَدةٔد جع١دمبو 

بٌٓمخ بٌكٓح١د زؿر ضمً ٘دهٖ بٌى١ّدةذ ٠ٚػدث ٚٚد  أٌدٛبؼ جدٛٔسٟ عٍدٝ ٚؾسٝ ال زٙسً 
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بٌُمؿ ِٓ ِىةْ ٖعٛل بٌمدىٚبْ ؾسدٝ ِىدةْ وِدٟ بٌكىَدةٔد ٌسؽط١دد بٌؿم٠دم ٚؾّة٠سدٗ 

ِددٓ بٌؿىوددد زؿددر عٕددؿ غددىٞ أٔفددةو بٌمددىٚبْ ٌٚؿّة٠ددد أوغٍٙددُ ِددٓ غٕٓددةذ بٌؿم٠ددم 

 ٠ٚسؽ١ى ٚٚ  أٌٛبؼ بٌحٛٔسٟ ِٓ ِىةْ ٢قى ؾُث زؽ١ى ِىةْ بٌىِٟ.

 

 )خبِعًب( اٌفسغ ٚاٌزؽى١ً:
زحمأ ع١ٍّد بٌفىِ ٚبٌسٓى١ً جّػىل ٖٚٛي بٌكىَدةٔد  ٌدٝ ٚغدٗ بٌٓدمخ بٌكٓدح١د 

ـ١سٍمة٘ة بٌفٛوِػٟ جةٌهوبع بٌكٓحٟ أٚ جةٌممخ ٠ٚحمأ ـدٟ زٛي٠عٙدة عٍدٝ ُِدطؽ بٌُدمؿ 

ٚزمٟٛ أٖدٛي بٌعّدً جّدًء َدٛبلٝ بٌىّدىبذ أٚالو جدمبئى ودً ؼىـدد ٠ٚٙدً ؾم٠دم بٌىّدى 

ى٠ىٗ ِٓ بٌؿم٠م بٌّٓعٍك أٚ ِٓ بألَد١ةـ ؾّدةالذ بٌىةٔدةذ ضدُ ؼًؼدًخ غ١مبو جػهجٗ ٚزؿ

بٌكىَددةٔد جةٌعسٍددد بٌؿم٠م٠ددد ٌسف٠ٛددر بٌكىَددةٔد ِددٓ زؿددر ِٚددٓ قددالي بٌسُدد١ٍؽ ١ٌؽٍددؿ 

بٌؿم٠ددم ِددٓ غ١ّدد  بٌػٙددةذ ٚ نب وةٔددر بٌىّددىبذ ع١ّمددد أٚ ٚددكّد ٠ٚكٓددٝ زعٓدد١ّ 

ث بٌكىَدةٔد ـدٟ بٌكىَةٔد ـسٗث ـ١ٙة ؾسٝ ٔٗؿ بٌعّك ـمٝ ـٟ بزػةٖ ٚبؾم ٚجعم ٖ

جةلٟ وّدىبذ بٌؽىـدد ٠عدةل ِدًء ٔٗدفٙة بٌحدةلٟ ؾ١دص ٠ىدْٛ بٌٕٗدؿ بألَدفً لدم زّةَده 

ٔٛعةو ٌٚسالـٟ بؾسّةي أْ زٛىت بٌىّدىخ جػٛبٔحٙدة أٚ زٕفدسؽ ِٚدة ـدٟ نٌده ِدٓ قطدٛوخ 

عمَ بٌسّىٓ ِٓ زمبون بٌفسؽ ـٟ ؾ١ٕٗ ٌمٛخ ٚؽٝ بٌكىَةٔد عٍٝ بٌػٛبٔث ح ٚـٟ ؾةٌدد 

 زّةَ ٖث  ؾمٜ بٌىّىبذ ٠عًّ ٜدىؾ وجدةٜ ـدٟ قّدٍ جؿدى  بٌؿةغد ٌسٛلؿ بٌعًّ لحً

 بٌىّىخ.

 

 زِٟ خسظبٔخ اٌىّساد ٚاألظمف:
٠ٓسىٜ ـٟ بٌكىَةٔد بٌسدٟ زٗدث ـدٟ بٌىّدىبذ أْ زىدْٛ ٜى٠دد ٚأْ ٠ىدْٛ بٌدًٌٝ 

بٌددمبقً ـددٟ زى٠ٕٛٙددة ِسددموظ ٚؼ١ددى ؼٍدد١ع ؾسددٝ ٠ّىددٓ زالـددٟ بٌسعٓدد١ّ ٚقٖٗٛددةو ـددٟ 

مل بٌىةٔدةذ ٚزمدً بٌُّدةـد ج١ٕٙدة ح ٌٚسالـدٟ ِٕطمد بٌسى١ُؽ عٕم بالوزىدةي ؾ١دص ٠ً٠دم عد

ؾددمٚش أٞ ٚددىت جةٌٓددمخ ٠ػددث أْ ٠ىددْٛ وِددٟ بٌكىَددةٔد عٍددٝ لـعددةذ ٚؾسددٝ ٠ّىددٓ 

ؼًؼًخ بٌكىَةٔد ِ  ـه بٌػٛبٔث جعم ١ِٛ٠ٓ ِدٓ ٖدث بٌكىَدةٔد ٠ٚسدىن لدةع بٌىّدىخ 

 ٠ِٛةو ـٟ بألعّةي بٌعةل٠د.٘ٔٚجةلٟ بٌٓمخ ٌّمخ 

بٌُدددمؿ أٚ َدددّه بٌحالٜدددد ؾسدددٝ ٚجعدددم ِدددًء َدددٛبلٝ بٌىّدددىبذ ٠حدددمأ ـدددىِ ولدددد 

ب١ًٌّب١ٔدد بٌّطٍٛجدد ٚنٌده عٍدٝ ولسد١ٓ أٚ ضالضدد ؾسدٝ ٠سػدةٍٔ بٌُدمؿ وٍدٗ ٌىدً ؼىـددد 

٠ٚٗحؽ زةَ بٌسّةَه ٚبٌُّةؾد بٌّعمٌٛد ١ٌّأل بٌفٛوِػٟ َٛبلطٙة ٠ٚفىْٙة ـٟ ٚلدر 

َدُ ٚنٌده ِٓٗسى ُِطؽ ِ  َدٛبلٝ عةل٠دد ؾٌٛٙدة أٞ ٖٓٚبؾم ِ  قمِسٙة غ١مبو ٟ٘ 

جةٌّٕمبٌددد بٌكٓددح١د ٠ٚددسؿىُ بٌفددٛوِػٟ ـددٟ ٚددحٝ َددّه بٌُددمؿ  ِدد  لوددٗ جةَددسّىبو

 جٖٛد. ٗ\ٖجٛبَطد ١َف ِٓ ؾم٠م بٌس١ٍُؽ َّه 

 

 ـت األػّدح اٌّعٍذخ:
زٗث قىَةٔد بٌعّٛل بٌٍُّؽ جإلالء بٌمىٚبْ أٚ بٌكىَةٔد  ٌٝ ألٔٝ عّك ِّىدٓ 

ق َُ بوزفةع ًٚ٘ ؾم٠دم بٌسُد١ٍؽ ٌسؽٍفدٗ بٌكىَدةٔد ٚبٌدمِٕ٘  بٌؽًؼًخ بٌُّسّىخ وً 
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عٍددٝ ْددمخ بٌعّددٛل ِددٓ بٌكددةوظ ١ٌٍددؿ بألَددّٕر ؾددٛي وددً غُددُ بٌعّددٛل ٚنٌدده ٌسالـددٟ 

بٌسع١ّٓ جعم ـه بٌٓمخ عٍّةو جمْ بٌمق أٚ بٌىِٟ ٠ػث ـ١ٗ ِىبعةخ عدمَ بٌعٕدؿ ؾسدٝ ال 

٠ٙسً بٌعّٛل ٠ٕٚسع ِٕٗ ِٓةوً بٔفٗةٌٗ عٓ بٌُمؿ أٚ قىٚظ يجم بألَّٕر ِٓ أَدفٍٗ 

ٓ بألَّٕر ـٟ أَفً بٌعّٛل بٌهٞ جمأ ـٟ بٌٓه أٚ ِٓ ج١ٓ بألٌٛبؼ أٚ ؾمٚش بٔفٗةي ج١

ٚج١ٓ أ١َةـ ؾم٠م بٌس١ٍُؽ ٠ٚػث زالـٟ زػ١ّ  ؾم٠م بٌس١ٍُؽ أعال بٌعّٛل ؾسٝ ال ٠فمدم 

غٙددمٖ عددٓ ٖددث جةل١ددٗ ِدد  بٌُددمؿ بٌسددةٌٟ ٠ٚؿددمش نٌدده ِدد  بٌفددٛوِػٟ ١ٌُددًٙ ٌٕفُددٗ 

غدٛؾ  ٠مبع بٌمىٚبٔد أٚ بٌمٗعد ج١ٓ بأل١َةـ ـ١ُدًٙ ٖدث بٌكىَدةٔد جد١ٓ بٌؿم٠دم ـدٟ 

 بٌعّٛل.

 

 فه اٌؽداد:
 

 رٕظ١ُ ػ١ٍّخ اٌفه:
٠عسحى ـه بٌٓمخ بٌٍُّؿد ِٓ بألعّةي بٌٛبغدث ـ١ٙدة بالٌسدًبَ جةٌملدد ـدٟ بٌّٛبع١دم 

 ٚبٌؿهو ـٟ ٜى٠مد بٌفه ٚزٕب١ّٗ.

* ٠حددمأ بٌفدده ـددٟ ْددمبذ بٌُددمؿ بٌُّددٍؿد ٚبٌىّددىبذ جفدده بٌػٛبٔددث بٌكةوغ١ددد 

-ٕٗمخ جةٌدمٚو بٌسدةٌٟ ٚنٌده جعدم ٌىّىبذ بٌٛبغٙد الَسعّةي أقٓةجٙة ـدٟ ْدمبذ بألعّد

 َةعد ِٓ ٔٙة٠د بٌىِٟ.6ٕ

* عٕم بٔسٙةء بٌّمخ بٌّؿملخ ٌٓمخ بٌُمؿ وٍٗ ٠حمأ بٌفه جؿدً بٌعىلدةذ ٚبٌحىٔدمبذ 

أٞ بٌعىٚق بألـم١د ضُ ؾً بٌطفٓدةذ ٚبألقٓدةت بٌسدٟ زدموُ غٛبٔدث ب١ٌّدم ٚبٌىّدىبذ ضدُ 

ب لدةئُ أِدٓ أٚ بضٕد١ٓ ـدٟ ؾً غٛبٔث بٌىّىبذ ضُ ًٔع بٌمٛبئُ بٌىأ١َد ٚـه بٌٓمخ ِة عدم

َٚٝ بٌؽىـد ٌعًّ َةٔم زؿر بٌُمؿ ألٜٛي ِمخ ِّىٕدد ٚقةٖدد  نب ودةْ ٕ٘دةن زك١ّدى 

 قىَةٔد أٚ ز٠ٕٛٓةذ قةوغ١د ـٛق بٌُمؿ ألعّةي غم٠مخ.

* عددةلخ زحددمأ ع١ٍّددد ـدده ْددمبذ بألَددمؿ ـددٟ بٌحةو١ددةذ بٌٗددؽ١ىخ أٞ ـددٟ بٌطىلددةذ 

 خ إلعطةئٙة ِمخ ْم أٜٛي.ٚبٌؿّةِةذ ٚبٌّطةجف ٠ٚسموظ  ٌٝ بٌحةو١ةذ بٌىح١ى

* أُ٘ زٕب١ُ ـٟ ع١ٍّد بٌفه ٠ٕؿٗى ـٟ زٛي٠  بألقٓةت جعم ـىٙة أٚالو جدمٚي  ٌدٝ 

أوٛبَ وً لطعد َٛبء ٌٛؼ أٚ عىق أٚ ٜفٓد ؾُث ٌٜٛٙدة جؿ١دص ٠ّىدٓ بٌُدؿث ِٕٙدة 

ـٟ بألعّةي بٌػم٠مخ ؾُث بٌطٍث لْٚ  زالؾ بٌط٠ًٛ ِٕٙة جةٌمٕ ِٕٗ ٘هب ِ  بٌسٓدم٠م 

ٌكٓث ؾسٝ ال ٠طث ِٕٗ ٘ةٌه وط١ى ِٓ غىبء ًٔعٗ جمٛخ ِٓ بٌكىَدةٔد جةٌؿهو ـٟ ـه ب

ِّة ٠ُحث ي٠ةلخ جٕم بٌٙةٌه ـٟ بٌسىة١ٌؿ ح ٚوهٌه ٠مَٛ ٖدحٟ بٌكٓدةت جٕدًع بٌُّدة١ِى 

ِٓ بٌٓمبذ جعم ـىٙة إلعةلخ بَسعّةٌٙة جعم بَسعمبٌٙة عٍٝ بٔدٗ ٌدىِ بٌكىَدةٔد جةٌّدةء 

مى٠حددد جةٌٗددف١ؿد أٚ جددةٌىٛي أِددة أ١ّ٘ددد لٗددٜٛ ٌٍؽة٠ددد ٚزددىِ بألعسددةت ٚبٌىّددىبذ بٌ

 بٌىّىبذ بٌعة١ٌد ٚبألَمؿ ٚبألعّمخ ـحةٌكىب١ُٜ.

*  نب وةٔددر ْددمخ بألعّددمخ لةئّددد ـدد١ّىٓ وْددٙة جسٛغ١ددٗ ِددةء بٌكىٜددَٛ  ٌددٝ أعددال 

جؿ١دص ٠ُدمٝ وأَدد١ةو ـدٛق بٌعّدٛل بٌُّددٍؽ أِدة ـددٟ وِ بٌُدمؿ ـ١عّدً لبئددى عدةٌٟ ِددٓ 
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ٜدَٛ عٍدٝ بٌُدمؿ ـدال ٠سُدةلٝ َُ ؾٛي ِؿ١ٝ بٌُدمؿ ضدُ ٠فدسؽ بٌكىٓٔبٌىًِ ؾٛبٌٟ 

 بٌّةء عٍٝ بٌٛبغٙد.

* بٌكىَةٔةذ بٌبة٘ىخ زطٍدث عدةلخ ـدٟ بألعّدةي بٌّعّةو٠دد نبذ بٌطدةج  بٌٗدى٠ؽ 

 بٌهٞ ٠عّم ـ١ٗ بٌّعّةوٞ  ٌٝ  ظٙةو ِٛبل بإلٔٓةء عٍٝ ٜح١عسٙة.

لددددسة أٚ فددددزخ جٛأددددت اٌىّددددساد ثعددددجت لددددؼف 
 ردو١ّٙب:

زٙدة جم١عدةْ قٓدح١د ٚـدٟ ِعبدُ ٠ؿمش ـٟ جعٙ بٌٓمبذ بإلـىٔػٟ بٌسٟ زٓم وّىب

بٌٓمبذ بٌحٍمٞ بٌسدٟ زٓدم وّىبزٙدة ـدٛق بٌّحدةٟٔ أْ ز١ّدً غٛبٔحٙدة  ٌدٝ بٌكدةوظ جُدحث 

َدُ ٓ٘ٚعؿ زمو١ّٙة ٚعالغٙة ي٠ةلخ بٌسدمو١ُ جؿ١دص ٠ىدْٛ ٕ٘دةن لوّدد أٚ ٜفٓدد ودً 

عٍٝ بأللً ِ  بٌسٗىؾ ـٟ ٘هب بٌحعم جة٠ًٌةلخ أٚ بٌٕمٕ ؾُث عّك بٌىّىخ ٚـٟ ؾةٌدد 

ث أٞ ٚدىت غٛبٔددث بٌىّددىخ أٚ ـسؿٙدة أضٕددةء بٌىِددٟ ـ١ػدث  عطددةء بٌػةٔددث ١ِدً بٌػٛبٔدد

عددىق لٚبو ٚبٌددمق ع١ٍددٗ ٠ٗددٍحٗ ٠ٚع١ددم بٌػةٔددث  ٌددٝ ٚٚددعٗ بٌىأَددٟ ٠ّٕٚدد  بَددسّىبو 

 زؿىوٗ.

 

 ( أػّبي اٌجٕبء11)
 

 اٌؼدح اٌّعزقدِخ فٟ اٌّجبٟٔ:
١ِدًبْ  –ِىدٛبخ بٌعدىب١ٍِ  –بٌمدمخ بٌكٓدح١د  –بٌُّطى٠ٓ  –بٌمٗعد  –بٌمىٚبْ 

 يب٠ٚد لةئّد ِٓ بٌكٓث. –بٌٓى٠ٝ  –بٌك١ٝ  –١ًِبْ ب١ٌّةٖ  –ك١ٝ بٌ

 

 اٌّفطٍذبد اٌف١ٕخ فٟ ِٕٙخ اٌّجبٟٔ:
 ٟٚ٘ بٌطٛجد بٌسٟ زبٙى جعىٚٙة ـٟ ٚغٗ بٌؿةئٝ. بألل٠د: -

 ٟ٘ بٌطٛجد بٌسٟ زبٙى جطٌٛٙة ـٟ ٚغٗ بٌؿةئٝ. بٌٕٓةٚٞ: -

 ٖؿ أـمٟ ِٓ بٌطٛت. بٌّمِةن: -

   بٌؿً.٘ٛ وج  ٜٛجد ٌمط بٌى١ًٕو: -

 ٟ٘ بٌّٛٔد ج١ٓ بٌطٛت. بٌٍؿةِةذ: -

 ٘ٛ بٌٍؿةَ بألـمٟ. بٌّىلم: -

 ٘ٛ بٌٍؿةَ بٌىأَٟ. بٌعىٌِٛ: -

 أٚي ٚآقى ٜٛجد ـٟ بٌّمِةن. بٌسى٠ُٚد: -

بٌُّددةـد بألـم١ددد بٌّؿٗددٛوخ جدد١ٓ عىَِٛدد١ٓ وأَدد١١ٓ ـددٟ  ُِددةـد بٌط١ددد: -

 ِمِةو١ٓ ِسسة١ٌٓ.
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 ٘ٛ أٚي ِمِةن ٠حٕٝ. ِمِةن بألل: -

 ٘ٛ ٖٚٛي بٌّحةٟٔ  ٌٝ بٌىّىخ أٚ بٌُمؿ. بٌؿةئٝ:زٓؿ١ٝ  -

 غ١ّ  بٌعمخ بٌُّسكمِد ـٟ بٌحٕةء. بٌحٕةٚٞ: -

 ٘ٛ ظٙٛو أِالؼ عٍٝ بٌؿةئٝ جُحث عمَ بٌىِ جةٌّةء. بٌس١ً٘ى: -

 عٕمِة ٠ىْٛ بٌك١ٝ بٌّٓمٚل ِالٍِ ٌطٛجد. بٌك١ٝ ٜةعٓ: -

بؾدً بٌحٕدةء  ٌدٝ زحمأ ع١ٍّد بٌحٕةء جعم بٔسٙةء ـه ْمخ بٌُمؿ بٌُّدٍؽ ٚزٕمُدُ ِى

 بٌّىبؾً ب٢ز١د:

 

 )أٚاًل( األد:
* زحددمأ ع١ٍّددد بألل أٚ زٛل١دد  بٌىَددِٛةذ عٍددٝ بٌطح١عددد جّىبغعددد ِمددةٌ بٌُددمؿ 

بٌىٍٟ عٍٝ بٌطح١عد ـٟ غ١ّ  بالزػة٘ةذ ضُ جٕةء ِمِةن ٚبؾدم ـدٟ وةِدً ُِدطؽ بٌّحٕدٝ 

ٙدة ٠ٚٛد  ِح١ٕةو جٗ غ١ّ  بٌؿٛبئٝ ٚبألجٛبت ٚنٌه جمْ زؿمل أٚالع وً ؼىـدد ِدٓ أووةٔ

بٌحٕةء ٜٛجد ٔةْدفد عٕدم غدةٔحٟ ودً ـسؿدد َدٛبء أوةٔدر جةجدةو أٚ عمدمبو ٌٛدحٝ ِىةٔٙدة ضدُ 

٠ٛ  ٜٛجد جةٌّٛٔد عٍٝ وً ِٓ غةٔحٟ بٌفسؿد ـٟ أووةْ بٌؽىؾ وٍٙة ٠ٚىبغ  بَسىجةع 

بٌؽىـد جمقه ِمةٌ بٌطٛي ـٟ أٚي بٌؽىـد ٚآقى٘ة ـدٟ ودً بزػدةٖ ضدُ عّدً ْٓدٕٟ عٍدٝ 

وٞ بٌؽىـددد ٌٛغددٛت زُددة٠ّٚٙة ؾسددٝ زىددْٛ بًٌٚب٠ددة لةئّددد بالَددسىجةع جمقدده ٌمطددد ٌّؿددٛ

٠ٍٚددٟ نٌدده زؽ١ٍددك أٚ جٕددةء جددةلٟ ٘ددهب بٌّددمِةن بٌٛبؾددم جدد١ٓ أووددةْ بٌؽىـددد ٚجدد١ٓ أوسددةؾ 

 ـسؿةزٙة ـسبٙى ٌٕة غ١ّ  بٌؽىؾ ٚبٌٍّؿمةذ جةٌسفة١ًٖ ٚجمجعةل٘ة ِٛلعد عٍٝ بٌُمؿ.

ٗ بألعّددمخ * ِّٚددة ٠ً٠ددم ِددٓ ٚددحٝ بٌعّددً أْ ٠ىبغدد  أل بٌؿددٛبئٝ جةٌُٕددحد ألٚغدد

بٌٍُّؿد ِٓ بٌمبقً أٚ ِٓ بٌكةوظ ـٟ بٌٓمبذ بٌحٍمٞ ٚجةٌُٕحد ٌٍىّىبذ بٌُدةلطد ِدٓ 

بٌُمؿ ـٟ ؾةٌد بٌٓمخ بإلـىٔػٟ ؾسٝ ال ٠ىْٛ ٕ٘ةن أٞ زىؾ١دً ٌٍؿدةئٝ عدٓ بٌعّدٛل أٚ 

 بٌىّىخ أعالٖ.

* ٠ىبعٝ ـٟ أل ٘هب بٌّمِةن بألٚي أْ ٠دىِ ِدةء عٍدٝ َدطؽ بٌكىَدةٔد ٌسٕب١دؿ 

بٌّٛٔدد زؿدر بٌطدٛت ٌٛدّةْ عدمَ ٚغدٛل ْدٛبئث زعدًي بٌّٛٔدد عدٓ ٚغٙٙة لحً ٚٚ  

بٌطٛت ِ  جً بٌطٛت ؾسٝ ال ٠ؤلٞ  ٌٝ بِسٗةٔ بٌطٛت ٌّةء بٌّٛٔد ـسػدؿ ح ٠ٚػدث 

أ٠ةَ وْةو ؼ٠ًىبو جةٌّةء ٠ٚػث ؼّى بٌطٛت لحً بٌحمء ـٟ بَدسعّةٌٗ ج١دَٛ ٖوِ بٌّحةٟٔ 

 ب١ٌُّه. ِ  زى١ٍؿ ِعٍُ بٌحٕةء جٍحٍ لفةي ِٓ بٌىةٚزٓٛن أٚ ب١ٌٍْٕٛ

* ٠ػث أْ ٠ْٓٛ بٌطٛت عٍٝ غدةٔحٟ بٌؿدٛبئٝ بٌسدٟ ١َٗد١ى أل٘دة ٚنٌده زُد١ٙالو 

ٌٍّعٍدُ بٌحٕددةء ٚبلسٗددةلبو ـددٟ بٌٛلدر وّددة ٠ػددث بٌعٕة٠ددد جؿُدٓ زٛددى٠ث بٌّٛٔددد ٚقٍطٙددة 

 ٚزم١ٍحٙة ٚعمَ زك١ّى و١ّد أوطى ِٓ بٌاليَ.

َدُ عٍدٝ بأللدً ٖ –َدُ ٕ* ٠ػث أْ زىبعٝ ـٟ ع١ٍّد بألل زىن قٍٛٔ جإٚدةـد 

ٌحعم بٌفسؿد ٌس١ًُٙ زىو١ث ؾٍٛق بٌٕػةوخ أٚ أعّةي بٌىى٠سدةي ـدٟ بٌّحدةٟٔ ٚودهٌه عّدً 

ؾُدةت َدّه بٌح١دة٘ ؾُدث ٔٛعدٗ ـدٟ ـسؿدةذ بٌعمدٛل بٌُّدسم٠ىخ ٚنٌده جسدىن ؾددٛبٌٟ 

 َُ ألعّةي بٌحطةٔةذ ٚؼ١ى٘ة.ٕ
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 )ثب١ًٔب( اٌّجبٟٔ ٌّٕعٛة اٌجٍعبد:
ٌٓددحةج١ه ُِٕٚددٛت ٠ٍددٟ ع١ٍّددد بألل بالوزفددةع جةٌّحددةٟٔ ؾسددٝ ُِٕددٛت غٍُددةذ ب

 وٛجُسةذ بٌحٍىٛٔةذ ٠ًٍَٚ ِىبعةخ ِة ٠ٍٟ:

أـم١ددد بٌّددمب١ِه زّةِددةو ـددٟ غ١ّدد  ُِددطؽ بٌع١ٍّددد بٌّٕفددهخ ؾسددٝ زىددْٛ غ١ّدد   -ٔ

 بٌػٍُةذ ـٟ ُِسٜٛ أـمٟ ٚبؾم.

 زُةٚٞ غ١ّ  بٌعىب١ٍِ ٚبٌٍؿةِةذ. -ٕ

ز١ٍّد بٌفىبؼةذ ٚبٌٍؿةِدةذ جد١ٓ بٌطدٛت جُدةلٝ بٌّٛٔدد ضدُ وؿٍٙدة جمطعدد ِدٓ  -ٖ

 ٓث أٚ ـٍٛد ١َف ل١ٗىخ ضُ بٌّىٚو عٍٝ ٚغٗ بٌؿةئٝ جمطعد ِٓ بٌك١ّ.بٌك

 ِىبعةخ وأ١َد ألِؽد أوسةؾ ِٚؿى١ةذ بألجٛبت. -ٗ

ِىبعددةخ عّددً جددىٚيبذ بٌّحددةٟٔ ِددٓ ِددمب١ِه َددى١ٕد ٚقالـددٗ عٕددم ُِددسٜٛ  -٘

بٌػٍُةذ ؾسٝ ال ٔعٛل ٌفه جعٙ بٌّحةٟٔ ٚ عةلخ عٍّٙة جّمب١ِه َى١ٕد عٍٝ َد١فٙة أٚ 

 جطٕٙة أٚ جةويخ ٌسك١ٍك ٜحةٔةذ.ِمب١ِه عٍٝ 

ْددم قدد١ٝ عٍددٝ بٌّحددةٟٔ ٌٛددّةْ بَددسمةِسٙة ٚبَددسٛبئٙة ِٚىبغعددد وأَدد١سٙة  -ٙ

ج١ًّبْ بٌك١ٝ ٚعٕم بٌٖٛٛي ٌٙهب بٌُّٕٛت ٔمَٛ جدمل ـسؿدةذ بٌٓدحةج١ه غ١ّعٙدة جٍٗدك 

 ٜٛجد جةٌّٛٔد عٍٝ غةٔحٟ ـسؿد بٌٓحةن جعم ٚٚ  عالِةذ بٌفسؿد عٍٝ آقى بٌّمِةن.

جُّٕددٛت ٠ددٕكفٙ عددٓ ُِٕددٛت بٌػٍُددد جكٍددٛٔ لددموٖ ُِددةٚ  ٠ىددْٛ بٌحٕددةء -6

ٌُّه أٞ  ٚةـد زىوث عٍٝ غٍُد بٌٓحةن أٚ بٌىٛجُدسد ٌٍحٍىٛٔدد أٚ بٌُدٍُ ِطدً أٌدٛبؼ 

بٌىقةَ أٚ زػ١ٍم بٌكٓث أٚ بٌّٛيب٠ىٛ ِٛةؾ  ١ٌٙة َدّه ِٛٔدد بٌٍٗدك أٚ أٞ قٍدٛٔ 

 ِطٍٛت.

 

 ِالدظبد:
ةٖ أٚ ١ِدًبْ بٌكىٜدَٛ ـدٟ * ٠ػث أقه بٌٓىت أٚ ُِٕٛت أـمٟ ضةجر ج١ًّبْ ب١ٌّ

وةًِ بٌعّةوخ جىَدّٗ عٍدٝ غٛبٔدث بألعّدمخ بٌُّدٍؿد ٚأقده ٌمطدد ِٕدٗ ٌٍػٍُدةذ ٚ٘دهب 

َ ِدددٓ بٌكىَدددةٔد  ن أْ بٌػٍُدددد جعدددم بٌسح١ٍطدددةذ ٔبٌٓدددىت ٠ىدددْٛ عدددةلخ عٍدددٝ بوزفدددةع 

َددُ عددٓ 5َٓددُ َدد١ىْٛ بوزفةعٙددة ٓٔٚبألوٚدد١ةذ بٌكٓددح١د ـددٛق بٌكىَددةٔد جُددّه 

 ٌّعسةل.ُِسٜٛ بألو١ٚد ٚ٘ٛ بالوزفةع ب

* ٠ىبعٝ أل بٌّٕة١َث بألقىٜ بٌّطٍٛجد ِطً غٍُةذ ْدحةج١ه بٌّطدةجف أٚ لٚوبذ 

َُ  ١ٌٙة  نب نوىذ ـدٟ بٌىَدُ بعسحدةوبو ِدٓ بٌٛغدٗ بٌٕٙدةئٟ ٌٍدحالٜ ٓٔب١ٌّةٖ ِ   ٚةـد 

ٚوهٌه بٌػٍُةذ نبذ بالوزفةعدةذ بٌكةٖدد وػٍُدةذ ؼدىؾ بٌّع١ٓدد أٚ بالَدسٛل٠ٛ٘ةذ 

 ٚؼ١ى٘ة.

ٌّىبـك بٌسٟ َسىُٝ ؾٛبئطٙدة جةٌم١ٓدةٟٔ أٚ بٌُد١ىب١ِه * ـٟ ؾةٌد بٌؿّةِةذ ٚب

٠ىبعٝ أْ زىدْٛ غٍُدد بٌٓدحةن عٍدٝ ُِٕدٛت ٠ٗدٍؽ  نب ؾدهؾ ِٕدٗ َدّه بٌىٚد١د أْ 

٠محددً بٌمُددّد عٍددٝ بوزفددةع بٌحالٜددد ِددٓ ل١ٓددةٟٔ أٚ ؼ١ددىٖ ٚأْ ٠ىددْٛ بالوزفددةع أؾددم 

ِٛددةعفةذ ٜددٛي بٌحالٜددد ِٛددةؾ  ١ٌٙددة َددّه ِٛٔددد بٌٍؿددةَ ٚنٌدده ألـٛدد١ٍد ٌٗددك عددمل 
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١ٍُ ِددٓ بٌم١ٓددةٟٔ أٚ ؼ١ددىٖ ِددٓ ؾ١ددص غّددةي بٌٓددىً ٚباللسٗددةل ِدد  بؾسُددةت َددّه َدد

 بٌّٛٔد.

 

 )ثبٌثًب( اٌّجبٟٔ ٌّٕعٛة األػزبة:
٠ٍٟ أل ـسؿةذ بٌٓحةج١ه ـٟ ُِٕدٛت غٍُدةزٙة  زّدةَ بٌحٕدةء ـدٟ غٛبٔحٙدة ٌُّٕدٛت 

 أعسةجٙة.

ٚأ١ّ٘ددد ٘ددهٖ بٌّىؾٍددد زٕؿٗددى ـددٟ وـدد  ٚزع١ٍددد بٌّحددةٟٔ  ٌددٝ لددمو ٠ُددسًٍَ ٚغددٛل 

ٍُ بٌحٕةء ـٟ ُِٕٛت عةي ٕٚ٘ة ٠ػدث عّدً َدمةٌد ٌٛلدٛؾ بٌحٕدةء ـدٟ بٌعدةٌٟ ١ٌدسّىٓ ِع

 ِٓ بٌحٕةء جملد .ٚبٌُمةٌد ـٟ ٘هٖ بٌؿةٌد زىْٛ أٔٛبعٙة وةٌسةٌٟ:

أٌددٛبؼ ِددٓ بٌحددٛٔسٟ زٛٚدد  عٍددٝ جددى١ٍ١ِٓ ِسحةعددم٠ٓ ٚزىددْٛ ِٛبي٠ددد ٌٍؿددةئٝ  -ٔ

 بٌّىبل جٕةتٖ.

١دد١ٓ ِسعةِددم٠ٓ ع١ٍٙددة ـددٟ عددىٚق ِسىبٖددد أٚ أٌددٛبؼ جددٛٔسٟ عٍددٝ عددىل١ٓ أـم -ٕ

أٌٚٙددة ٚآقى٘ددة ِٚىزىدد٠ًٓ عٍددٝ ِحددةٟٔ بٌؿددٛبئٝ بٌّػددةٚوخ ِددٓ قددالي ْددٕة٠ّ زفددسؽ 

 ق١ٗٗةو ٌهٌه.

 أٌٛبؼ جٛٔسٟ عٍٝ ؾّةو٠ٓ قٓح١١ٓ أٚ عىٚق بَىٕموبٟٔ ِةئٍد. -ٖ

* ٚزّسةي بٌطى٠مد بألٌٚٝ جٌُٙٛد زؿى٠ه ٘دهٖ بٌُدمةٌد ِدٓ ِىدةْ ٢قدى ٚجإِىدةْ 

 ل ِحةٟٔ ِػةٚوخ.عٍّٙة ؾسٝ ـٟ ؾةٌد عمَ ٚغٛ

* ٚزّسةي بٌطى٠مد بٌطة١ٔد جُدٌٙٛد زؽ١١دى ُِٕدٛت بٌُدمةٌد ٚوـعٙدة ؾُدث بٌطٍدث 

 جمق ْٕة٠ّ أقىٜ ـٟ أٞ ُِٕٛت.

 * ٚزّسةي بٌطى٠مد بٌطةٌطد جُىعد بٌؿىود ٌَٚٙٛد بٌٕمً ِٚىٚٔد يب٠ٚد ٚٚعٙة.

٠ُٚسّى بٌحٕةء ـٟ جٕةء ِمب١ِه أـم١دد ؾسدٝ ٠ٗدً  ٌدٝ ُِٕدٛت بألعسدةت ح ٠ٚػدث 

ىْٛ ٘هب بٌُّٕٛت ِمقٛن عدٓ ٌمطدد ٚبؾدمخ ـدٟ غ١ّد  بٌّحٕدٝ ؾسدٝ ال ٔػدم أعسةجدةو أْ ٠

عة١ٌد ٚأقىٜ ِٕكفٛدد ِّدة ٠ُدحث بٚدطىبجةو ـدٟ عّدً بٌٕػدةو ٚبٌؿدمبل ٚبٌّحد١ٙ ِد  

 َُ ٌس١ًُٙ زىو١ث قٍٛٔ بٌٕػةوخ.ٔ:ٕعًّ قٍٛٔ ـٟ بالوزفةع ؾٛبٌٟ 

 

 )زاثؼًب( اٌزقد٠ُ:
جٛٚدد  بألعسددةت ٔفُددٙة ـددٟ ِىةٔٙددة  ٠ٍددٟ ِىؾٍددد بٌسعس١ددث ِىؾٍددد بٌسكددم٠ُ ٚزحددمأ

ٚزٕمُُ بألعسةت  ٌٝ ٔٛع ٠ٗث عٍٝ بألو٘ جٓمخ ِىٛٔد عةلخ ِدٓ عدمخ أٌدٛبؼ قٓدث 

ِسىبٖد  ٌٝ غٛبو جعٛٙة ِٚمُّد ـٟ ٌٜٛٙة جمٛبٌدث ِدٓ بٌطدٛت  ٌدٝ أغدًبء جدمٜٛبي 

بألعسدةت بٌاليِدد ٚجعدمل٘ة ح ٚٔددٛع آقدى ٠ٗدث ـدٟ ِٛبٚددعٙة ٚنٌده ـدٟ ؾةٌدد بألعسددةت 

 بٌىح١ىخ.

َُ )ٔٗؿ ٜٛجد( عٍٝ بأللدً ٕٔجعٙ بٌّٕٙم١َٓ أْ ٠ُعًّ ِؿةو١د ٌٚٛ  ٠ٚفًٛ

 جػٛبو أٞ عّٛل ٍُِؽ  نب غةٚوٖ جةت ِحةْىخ ٌسفةلٞ بٌمق ٚبٌٕمى.

ٚجعٙ بٌّٕٙم١َٓ ٠فٍْٛٛ عًّ بٌفسؿةذ ِالٖمد ٌألعّمخ بٌُّدٍؿد ٠ٚفٛدٍْٛ 

 أْ ٠ىْٛ بٌعّٛل بٌٍُّؽ أؾم وسفٟ بٌفسؿد.
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 )خبِعًب( اٌزؽذ١ه:
أعّةي بٌّحةٟٔ عٓ بٌسٓدط١ث ٌؿد١ٓ ـده بٌٓدمخ بٌكٓدح١د ٌٍُدمؿ ٠سكٍؿ غًء ِٓ 

بٌٍُّؽ ٌٚهب ـإْ غ١ّ  ٘هٖ بٌؿةالذ زُسمعٟ ل١دةَ بٌحٕدةء جدةٌّىٚو ع١ٍٙدة لـعدد ٚبؾدمخ 

جعىق ٌسٓؿ١ٝ بٌؿٛبئٝ بٌٕةلٗد غ١ّعٙة  ٌٝ بٌُمؿ ِد  عّدً بالؾس١ةٜدةذ بٌسدٟ نودىذ 

 ـٟ زكم٠ُ بٌّحةٟٔ.

 

 اٌؽٕب٠ػ:
د ُِسّىخ زدىن بٌٓدٕة٠ّ بٌاليِدد ٌألعّدةي بٌالؾمدد ٠ىبعٝ ـٟ أعّةي بٌحٕةء جٗف

 أٚ ٌعًّ بٌُمةالذ أٚ بٌٕٓة٠ّ بٌاليِد ألعّةي بٌسىو١حةذ ٚبٌسٓط١حةذ.

 

 )أ( ؼٕب٠ػ اٌعمبالد:
ْٕة٠ّ زعًّ ـٟ بٌّحةٟٔ ٌسىو١ث َمةالذ ج١ُطد ألعّةي بٌحٕةء ـٟ بٌّٕةَد١ث  -ٔ

 بٌعة١ٌد.

ٚأعددددةٌٟ بٌؿددددٛبئٝ ْددددٕة٠ّ ٌسىو١ددددث َددددمةالذ بٌح١ددددة٘ بٌددددمبقٍٟ ٌألَددددمؿ  -ٕ

 ٚبٌىىب١ّٔ ٚأعّةي بٌٓحه بٌّّمل.

ْٕة٠ّ ٌسىو١دث َدمةالذ ج١دة٘ بٌٛبغٙدد ٚزعّدً ٘دهٖ بٌٓدٕة٠ّ ـدٟ بٌؿدٛبئٝ  -ٖ

 بٌكةوغ١د ٚوٛجُسةذ بٌحٍىٛٔةذ ٚبٌموبٚٞ أٚ وٛجُسد بٌُطؽ.

 ْٕة٠ّ ٌسىو١ث َمةالذ ؾّة٠د بٌّةوخ ٚزعًّ عٍٝ بٌٛبغٙد أٚ ـٟ بٌّٕةٚو. -ٗ

ٌسمو١ُ ْدمبذ ُِدٍؿد ٌىّدىبذ أٚ ٜحةٔدةذ أٚ وٛجُدسةذ ْٕة٠ّ ٌسّى٠ى بٌمّٝ  -٘

 ٍُِؿد.

 

 :)ة( ؼٕب٠ػ اٌزسو١جبد ٚاٌزؽط١جبد

ْٕة٠ّ ـٟ ُِٕٛت ِٕكفٙ ٌٗىؾ بٌّػةوٞ ٚبٌّمبلبذ بًٌ٘دى ٚبٌىٖدةٔ  -ٔ

. 

ْددٕة٠ّ عة١ٌددد ٌٙٛب٠ددةذ َددكةٔةذ بٌحٛزةغددةي ِٚددمبقٕٙة ٚزعّددً ـددٟ غددموبْ  -ٕ

 بٌؿّةِـةذ أٚ بٌّطةجف .       

ٚؼ ٘ٛبئ١د أٚ أغًٙخ زى١١ؿ ٘دٛبء ٚزعّدً ـدٟ ِٛبٚد  بٌسىو١دث ْٕة٠ّ ٌّىب -ٖ

 ؾُث ِمةَةذ بألغًٙخ ٚ ٜةوبزٙة .

 ْٕة٠ّ ٌّٗةلو بإلٚةءخ بٌّكسف١د ـٟ لبقً بٌؿةئٝ . -ٗ

 ْٕة٠ّ ِٛب١َى ٚلـة٠ةذ . -٘

ْٕة٠ّ ـٟ وً ِىةْ ٠سطٍث ـ١ٗ بٌس١ُّٗ بٌّعّدةوٞ ٌٍع١ٍّدد ٚغدٛل ـسؿدد ـدٟ  -ٙ

 ٌفسؿد جعم  زّةَ بٌحٕةء .بٌؿةئٝ ٚنٌه جمالو ِٓ زى١ُى ب

 ْٕة٠ّ ٌسىو١ث أعسةت ـسؿةذ ٌُ ٠سُٕٝ زىو١حٙة ٚلر بٌحٕةء ٌبىٚؾ ِع١ٕد . -6
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ْددٕة٠ّ ٠سطٍحٙددة بٌسٗدد١ُّ بٌددمبقٍٟ ٌٍع١ٍّددد ِطددً عّددً جةو١ددةذ ع١ّمددد ـددٟ  -8

بٌؿٛبئٝ أٚ قةٔةذ أٚ أوـؿ لبقً بٌؿةئٝ أٚ ـسؿةذ ِٗعم ٜعةَ أٚ ز١ٍفْٛ ِٓسىن ج١ٓ 

 د أٚ بَسعالِةذ .ؼىـس١ٓ أٚ ـسؿد ِىبلح

ٚأ٘ددُ ِددة ٠ػددث ِىبعةزددٗ ـددٟ بٌٓددٕة٠ّ أال زىددْٛ لٛبٌددث بٌطددٛت بٌسددٟ زعٍٛ٘ددة ـددٟ 

ٚٚ  ٚع١ؿ ٠ػعٍٙة زطث أٚ زًٌٕك  ٌٝ أَفً جً ٠ػث أْ ٠عًّ لط  ؾً ـٟ بٌٍؿةِةذ 

  . 

َددُ ـ١ٕٗددؽ جعّددً عسددث ٌٙددة ألٔٙددة أوحددى ِددٓ ٕٓ نب يبلذ ـسؿددد بٌٓددٕة٠ّ عددٓ 

ووٛجددٗ ِددٓ بٌٕددةؾ١س١ٓ ح وّددة ٠ػددث جٕددةء أٚي بٌطددٛت بٌدداليَ ٌسعس١حٙددة جمةٌددث ٜددٛت + 

ِددمِةو١ٓ أٚ ضالضددد ِددمب١ِه ِددٓ بٌطددٛت بٌّٗددّر ٠ُٚسؿُددٓ وددهٌه أْ ٔحٕددٟ ِددمِةو١ٓ 

 ِّٗس١ٓ ِىخ أقىٜ ـٟ ُِٕٛت بألعسةت وؿًبَ وبجٝ ٌٍّحةٟٔ .

 

 إٌٛادٟ اٌف١ٕخ ٌٍجٕبء ثبٌطٛة:
 بٌىجددةٜ ٘ددٛ ٔبددةَ ووددٛت بٌمٛبٌددث عٍددٝ جعٛددٙة ٚبَددسّىبو بٌٍؿةِددةذ ٠ددؤلٞ  ٌددٝ

 ٚعؿ زىو١ث بٌؿةئٝ .

 وجةٜ جٍمٞ أٚ ْىلٟ أٚ  ٔػ١ًٍٞ . -ٔ

 وجةٜ ـٍّٕىٟ ًِلٚظ . -ٕ

 وجةٜ ـٍّٕىٟ ِفىل . -ٖ

 وجةٜ ْٕة٠ٚةذ ـٟ بٌؿٛبئٝ بٌّٕؿ١ٕد ٚوهٌه بٌمٛبعم . -ٗ

 وجةٜ آل٠ةذ ـٟ ؾٛبئٝ ٔٗؿ ٜٛجد . -٘

 وجةٜ ؾمبئك . -ٙ

 ٜٛت ظة٘ى أٚ ٜٛت وُٛخ . -6

 ىد ٠ًٌةلخ لٛزٙة بٌط١ٌٛد ٌّٕ  بٌسفىه .وجةٜ ِعٓك ـٟ بٌؿٛبئٝ ب١ٌُّ -8

 ِحةٟٔ ِفىؼد ٌعًي بٌٗٛذ ٚبٌهجهجد ٚبال٘سًبي ٌٍٚؿّة٠د ِٓ بٌّطةو . -5

 ِحةٟٔ ٍُِؿد . -ٓٔ

 

 دّب٠خ اٌّجبٟٔ أثٕبء اٌؼًّ:
ـددٟ بألِددةوٓ نبذ بٌىٜٛجددد بٌعة١ٌددد ٌدد١الو أٚ ؾدد١ٓ ٠سٛلدد  ٘طددٛي بألِطددةو ـ١ٖٛددٝ 

١دَٛ جدةٌك١ّ أٚ جٓدىة٠ى بألَدّٕر أٚ بٌّٓدّ  جسؽط١د بٌّحةٟٔ بٌسٟ ٌُ زىًّ ـٟ ٔفدٍ بٌ

 أٚ ِة ْةجٗ ٚنٌه أضٕةء ب١ًٌٍ.

 

 

 ( أػّبي اٌطجمبد اٌؼبشٌخ12)
 

 ٌٍطحمةذ بٌعةيٌد ٌٍىٜٛجد أٔٛبع ِسعملخ ٠ٚسٛلؿ بَسعّةٌٙة عٍٝ بٌعٕةٖى ب٢ز١د:
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 اٌغسق ِٓ اٌؼصي فٟ إٌّؽآد:
 عًي بٌىٜٛجد بألو١ٚد. -ٔ

 بٌسٟ زٕٓم عٍٝ أعّةق وح١ىخ زؿر بألو٘.عًي بٌىٜٛجد ألعّةي بٌحموِٚةذ  -ٕ

 عًي بٌىٜٛجد جةٌؿّةِةذ ِٚة ـٟ ؾىّٙة. -ٖ

 عًي بٌىٜٛجد عٓ بألَمؿ ٚبألَطؽ بٌع٠ٍٛد. -ٗ

 نج١ؼخ األزق اٌزٟ رمبَ ػ١ٍٙب إٌّؽآد:
 أو٘ و١ٍِد غةـد أٚ ٖكى٠د غةـد. -ٔ

 أو٘ ١ٕ١ٜد غةـد. -ٕ

 أو٘ ١ٕ١ٜد ِٓحعد جةٌّةء. -ٖ

ِعىٚدددد ٌسُدددىت ب١ٌّدددةٖ  ١ٌٙدددة ِدددٓ ِٗدددةلو ب١ٌّدددةٖ أو٘ ١ٕ١ٜدددد أٚ و١ٍِدددد  -ٗ

 بٌّؿ١طد جٙة.

ٚـ١ّة ٠ٍٟ بألٔٛبع بٌّكسٍفد ٌٍطحمةذ بٌعةيٌد ٌٍىٜٛجد ٜٚىق زى٠ٕٛٙة ٚبألؼدىب٘ 

 بٌسٟ زُسعًّ ـ١ٙة:

 .ِٛبل عةيٌد ِىٔد 

 .ِٛبل عةيٌد ٔٗؿ ِىٔد 

 .ِٛبل عةيٌد ٍٖحد 

 

 )أٚاًل( اٌّٛاد اٌؼبشٌخ اٌّسٔخ:
ةَددث ٚٚٚددعٙة عٍددٝ بٌؿددٛبئٝ ٔبددىبو ٌمددموزٙة عٍددٝ ٚ٘ددٟ ِددٛبل عددًي ٌٍىٜٛجددد زسٕ

زؿًّ ِة ٠ؿمش ِٓ ٘حٜٛ بٌّحةٟٔ بٌطف١ؿ لْٚ أْ زسٙٓدُ ِدةلخ بٌعدًي جؿ١دص ٠ّىدٓ أْ 

زالئُ زٍه بٌّٛبل جّىٚٔسٙة أٞ زؽ١١ى ٠ؿمش ٌؿٛبئٝ بٌّحٕٝح ٠ّٚىٓ زمُد١ّٙة  ٌدٝ أوجعدد 

 ِٛبل وئ١ُ١د ٟ٘ وةٌسةٌٟ:

 

 ( األٌٛاح اٌّؼد١ٔخ:1)
ٌٓدددمخ عًٌٙدددة ٌٍىٜٛجدددد ٚب١ٌّدددةٖ ـدددٟ بألَدددطؽ ٚبٌؿدددٛبئٝ  ٚ٘دددٟ أٌدددٛبؼ زُدددسعًّ

ٚبألو١ٚةذ ٚأؾٛب٘ بًٌ٘ٛو ٠ّٚىٓ أْ زُسكمَ وّٛبل عةيٌد ِٚٛبل ٔٙٛ ٌٚٙة بْىةي 

 وط١ىخ ِٚسعملخ ِٕٙة أٌٛبؼ بٌىٖةٔ ٚأٌٛبؼ بٌٕؿةٌ ٚأٌٛبؼ بإلَسةٍٍٔ َس١ً.

 

 ( اٌج١ز١ِٛٓ:2)
لٛبِدٗ جد١ٓ بٌٗدالجد ٠ٕٚٗ  ِّة زحمٝ ِٓ زمط١ى ي٠دٛذ بٌحسدىٚي بٌكدةَ ٠ٚسدىبٚؼ 

 ٚٔٗؿ بٌٗالجد ٌٚٛٔٗ أَٛل ١ّ٠ً  ٌٝ بٌحٕٟ ِٕٚٗ بألٔٛبع بٌسة١ٌد:

٠ٕٚسع ِٓ لط١ى بٌح١س١ِٛٓ زؿر ٚؽٝ زفى٠ػ ٌطدىل  )أ( بٌح١س١ِٛٓ بٌّسٍٗم:

ب٠ًٌدٛذ بٌطم١ٍدد بٌّكسٍطدد جددٗ ١ٌسؿدٛي  ٌدٝ ؾةٌدد بٌٗددالجد ٠ُٚدسكمَ وّدةلخ عةيٌدد عٕددم 



 

http://www.islamsc.com/ 

49 

بوخ ِٕكفٛددد ٠ُٚددسحعم بَددسكمبِٗ ـددٟ ٚغددٛل أؾّددةي ١ِىة١ٔى١ددد عة١ٌددد ٚلوغددةذ ؾددى

 بٌّٕٓيذ بٌعةل٠د.

٠ٕٚددددسع ِددددٓ قفددددٙ ُٔددددحد  )ت( بٌح١سدددد١ِٛٓ بٌّٕفددددٛـ أٚ بٌّؤوُددددم:

ب١ٌٙموٚغ١ٓ  ٌٝ بٌىىجْٛ ـدٟ بٌح١سد١ِٛٓ بٌّٗدٙٛو ِدٓ بٔمٍدٕ و١ّدد ب٠ًٌدٛذ بٌُدةئٍد 

بٌسٟ ٠ؿس٠ٛٙة عٓ ٜى٠ك ٔفدف بٌٙدٛبء ـ١دٗ ِّدة ٠ً٠دم ِدٓ ١ٌٛٔسدٗ ٚلةج١ٍسدٗ ٌٍٓدم ٚبٌطٕدٟ 

 ٟ ٌَٙٛد بٌسٓؽ١ً.ٚجةٌسةٌ

ٚزٕسع ِٓ زفس١در بٌح١سد١ِٛٓ ـدٟ بٌّدةء ٚـدٟ ٚغدٛل  )ظ( ِعٍمةذ ج١س١ٕ١ِٛد:

عٛبًِ ُِـةعمخ ـسسؿٛي  ٌٝ ِعٍمةذ َةئٍد زُسكمَ عٍٝ بٌحةول ـدٟ عدًي بٌّحدةٟٔ ِطدً 

 بٌح١س١ِٛٓ بٌُةئً ٚب١ٌُىٚجالَر ٚب١ٌُىٚزىر.

جموغدد ؾدـىبوخ ٠ٚٛول بٌح١س١ِٛٓ ـٟ جىب١ًِ ؾ١ص ٠سطٍث زٓؽ١ٍٗ بْ ٠دسُ زُدك١ٕٗ 

لوغددد ِا٠ٛددد ١ٌٕٗددٙى ٚلددم ٠ُددسكمَ جعددم ٖددٙىٖ وّددةلخ ل٘ددةْ زددم٘ٓ جددٗ  ٓٙ:8ِٓددٓ 

ؾٛبئٝ بألَةَةذ بٌّالُِد ٌٍسىجد ضالضد أٚغدٗ ِسعةِدمخ ـدٛق جعٛدٙة ٠ٚدم٘ٓ جةٌفىْدد 

ِدُ ٚال ٠ػدث ل٘دةْ ودً ٚغدٗ  ال جعدم بٌسمودم ِدٓ ٘.ٕٚ٘ٛ َةقٓ ؾسٝ ٠ًٗ َدّىٗ  ٌدٝ 

عددم ٖددحٗ جةٌىِددً ٠ُٚددسكمَ وحددم٠ً ٌألَددفٍر غفددةؾ بٌٛغددٗ بٌُددةجك ٌددٗ أٚ لددم ٠كٍددٝ ج

 بٌطح١عٟ.

 

 ( اٌعٛائً اٌؼبشٌخ ١ٌٍّبٖ:3)
ٚزٗددٕ  بٌُددٛبئً ِددٓ قٍددٝ ِددةلخ بٌحددىبـ١ٓ  ٌددٝ ب٠ًٌددر بٌط١ددةو ٠ٚددم٘ٓ بٌُددةئً 

بٌّطٍٛت جةٌفىْد أٚ ٠ىِ جةٌّةو١ٕد بٌكةٖد عٍٝ ِٕةٜك بٌّحةٟٔ بٌّٕفهخ ١ٌٍّدةٖ أعٍدٝ 

َددٕٛبذ  ٖ:٘بٌىٜٛجددد ٌّددمخ ِددٓ ُِٕددٛت َددطؽ بألو٘ ٠ّٚىددٓ بالعسّددةل عٍددٝ ٘ددهٖ 

 ؾُث ٔٛع بٌّةلخ ٚو١ّد بٌسعى٘ ٌٍىٜٛجد ٚ٘هٖ بٌّٛبل زعسحى نبذ  ِىة١ٔد عًي ـمٝ.

 ( ِؽّغ اٌجٌٟٛ إ٠ث١ٍ١ٓ:4)
ِدُ ٘.ٓٚ٘ٛ ِّٓ  أَٛل بٌٍْٛ ٠ُسكمَ وّةلخ عةيٌد ٌٍّحةٟٔ َدّىٗ ال ٠مدً عدٓ 

ٌٕدةزع عدٓ ٘حدٜٛ ٚ٘ٛ ِٓ بٌّٛبل بٌّىٔد بٌسٟ زمةَٚ بإلٔحعةظ ب ٕوػُ/َ٘.ٓٚٚئٗ ٔؿٛ 

بٌّحةٟٔ ٚٔبىبو ٌىلد َّه ٘هب بٌّٓدّ  ِدٓ ِدةلخ بٌح١سد١ِٛٓ ٠فٛدً بَدسكمبِٗ ـمدٝ ـدٟ 

عددًي بٌؿّةِددةذ ٚبأللْددةِ وّددة ٠ٛغددم ِٕددٗ بٔددٛبع ْددفةـد ل١ٍٍددد بٌٕفةن٠ددد ١ٌٍّددةٖ زُددّٝ 

 جؿٛبغً بٌٕػةل.

 

 )ثب١ًٔب( اٌّٛاد اٌؼبشٌخ ٔفف اٌفٍجخ:
ّحددةٟٔ ٔبددىبو ٌُددٌٙٛد زػ١ًٙ٘ددة ٚ٘ددٟ ِددٛبل عةيٌددد ٌٍىٜٛجددد زُددسعًّ لبئّددةو ـددٟ بٌ

ٚزٓددى١ٍٙة ـددٟ بٌّىددةْ بٌّددىبل عًٌددٗ ٚ٘ددٟ زٕمُددُ  ٌددٝ ِددٛبل نبذ  ِىة١ٔددد عددًي ـمددٝ أٚ 

ِددٛبل نبذ  ِىة١ٔددد عددًي ٚٔٙددٛ ِٚددٓ أٔٛبعٙددة بألَددفٍر ٚبٌٍفددةئؿ بٌّةٔعددد ٌٍىٜٛجددد 

 ٚبٌٍفةئؿ بألَفٍس١د نبذ ٜحك بٌّعمْ ٚلط  بٌىلةئك بألَفٍس١د بٌٗؽ١ىخ.
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 ( األظفٍذ:1)
ةيي غ١ددم ٌٍىٜٛجددد ِٚددٓ ع١ٛجددٗ عددمَ لددٛخ زؿٍّددٗ ٌٍٓددم بٌعددةٌٟ ٚبإلٔحعددةظ ٚ٘ددٛ عدد

قٖٗٛةو عٕم ٘حٜٛ بٌّحةٟٔ ـإٔٗ َى٠عةو ِة ٠ٕٓدىـ ٠ٚسٍدؿ ٠ٚىدْٛ عىٚدد ألْ زسكٍٍدٗ 

ب١ٌّةٖ ٌهٌه ٠ػث عمَ بَسكمبِٗ  ال جعم لوبَد قةٖدد ٌٚألَدفٍر ضدالش أٔدٛبع وئ١ُد١د 

:ٟ٘ 

 د رر أَفٍر ٜح١عٟ ٚأَفٍر ٖٕةعٟ ٚأَفٍر بٌّةَس١ى

  ٓبألَدددفٍر بٌطح١عدددٟ ٚ٘دددٛ ٔدددةزع بألؾػدددةو بٌػ١ى٠دددد بٌّٓدددحعد جدددةٌح١س١ِٛ

 َُ عٍٝ بألِةوٓ بٌّىبل عًٌٙة عٓ بٌىٜٛجد.٘.ٔ:٠ٕٚٛٚ  ـٟ ٜحمةذ َّىٙة 

  ٖبألَددفٍر بٌٗددٕةعٟ ـٙددٛ ِددٓ ِىٛٔددةذ جمة٠ددة بٌحسددىٚي ٚلددم أِىددٓ زطدد٠ٛى

 ٖٕةع١ةو ٚبَسكمبِٗ ـٟ وٖؿ بٌٓٛبوع ٚعًي ب١ٌّةٖ.

 ٙد أؼٍدٝ بألٔدٛبع ٚ٘دٛ ٠سىدْٛ ِدٓ قٍد١ٝ ِدٓ ِدةلخ بألَفٍر بٌّةَس١ىد ـ

 َُ ٜحمد ٚبؾمخ ٠ٚعطٟ وفةءخ عًي غ١مخ.٘.ٔبألَفٍر ٚبٌّطةٜ ٠ٚفىل جُّه 

 

 ( اٌٍفبئف اٌّبٔؼخ ٌٍسنٛثخ:2)
ٟٚ٘ ِٛبل نبذ  ِىة١ٔد عًي ٚٔٙدٛ ِعدةو ٚزعسحدى أوطدى بألٔدٛبع بَدسعّةالو ـدٟ عدًي 

ٜحمدد ِدٓ ٌفدةئؿ بٌٍحدةل  ٕ:ٖٓ بٌىٜٛجد ٚبٌطحمد بٌعةيٌد ٌألَطؽ ِٕٙة زعّدً جٛٚد  ِد

بٌُّفٍر ـٛق جعٛٙة ٚزٍٗك جم٘ةْ بٌح١س١ِٛٓ بٌُةقٓ ٠ٚسُ زؿم٠م عدمل ٜحمدةذ بٌٍحدةل 

ؾُث لٛخ بٌٛؽٝ ب١ٌٙموَٚسةز١ىٟ ٌٍّةء بٌّىبل ِٕعٗ ِٓ بٌٕفةن  ٌٝ بٌّحدةٟٔ ٠ٚػدث أْ 

٠سُ زػ١ًٙ أٚغٗ بألو١ٚةذ أٚ بٌؿدٛبئٝ بٌسدٟ ٠دىبل ٚٚد  بٌطحمدد بٌعةيٌدد ع١ٍٙدة ٌسىدْٛ 

ةعّدددد ٚغةـدددد ٚقة١ٌدددد ِدددٓ أٞ ِدددٛبل ؼى٠حدددد زّٕددد  بإلٌسٗدددةق ِٚدددٓ بألٔدددٛبع ْدددةئعد ٔ

بالَسكمبَ ـٟ ِٗى ٟ٘ ٌفةئؿ بٌك١ّ بٌّمطىْ ٚبٌهٞ زُ زط٠ٛىٖ  ٌٝ قةَ بألُِٔٛةذ 

جمٔٛبعدٗ ؾ١ددص ٠ددسُ ـددىلٖ عٍدٝ بألَددطؽ بٌّددىبل عًٌٙددة جعدم ل٘ةٔٙددة ٚغددٗ ٚبؾددم جّؿٍددٛي 

بألوٚدد١د ٠ٚعّددً ووددٛت ٌٍكدد١ّ  ِددٓ ٕوػددُ/َ٘.ٔبٌح١سدد١ِٛٓ بٌّؤوُددم بٌُددةقٓ جٛبلدد  

َُ ٠ٍٚٗدك بٌٍؿدةَ غ١دمبو جدةٌح١س١ِٛٓ بٌُدةقٓ ٓٔعٍٝ جعٛٗ بٌحعٙ جعى٘ ال٠مً عٓ 

ٚزفىل ٜحمةذ بٌك١ّ عىٍ جعٛٙة قٍؿ قالؾ وً ٜحمدد ـدٟ بزػدةٖ عىدٍ بٌسة١ٌدد ٌٙدة 

ِ  ِالؾبد ل٘ةْ ٜحمد ج١س١ِٛٓ ِؤوُم َةقٓ لحً ٚجعم ـىِ وً ِٕٙة .ٕٚ٘ةن ٌفةئؿ 

د زسىدْٛ ِددٓ ٌفدةئؿ أَدّٕس١د ِؽٍفددد جٓدى٠ٝ جالَددس١ه الٖدك ِددٓ قةٖدد جعدًي بٌىٜٛجدد

ِددةلخ بٌحددٌٟٛ بض١ٍدد١ٓ ؾ١ددص زؿددىق زٍدده بٌّددةلخ جٛبَددطد غٙددةي قددةٔ لحددً ـددىل بٌٍفددةئؿ 

 ٚزًُٙ ع١ٍّد ٌٗك بٌٍفةئؿ ـٛق جعٛٙة عٍٝ بٌُطؽ بٌّطٍٛت عًٌٗ.

 

 )ثبٌثًب( اٌّٛاد اٌؼبشٌخ اٌفٍجخ:
ٌّحددةٟٔ ٔبددىبو ٌُددٌٙٛد زػ١ًٙ٘ددة ٚ٘ددٟ ِددٛبل عةيٌددد ٌٍىٜٛجددد زُددسعًّ لبئّددةو ـددٟ ب

جػةٔث أْ جعٛٙة ِدٓ ِدٛبل ٌٙدة  ِىة١ٔدد بٌعدًي ـمدٝ ٚبٌدحعٙ ب٢قدى ٌدٗ  ِىة١ٔدد بٌعدًي 

 ٚبٌٕٙٛ ِعةو ح ٠ّٚىٓ ؾٗى٘ة ـ١ّة ٠مزٟ:
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 ( اٌج١بق األظّٕزٟ:1)
٠ّٚىٓ أْ ٠عًّ وّةلخ عًي ٚٔٙٛ ِعةو  ال أٔٗ ٌىٟ ٠ُسكمَ وّةلخ عًي ـإٔٗ ٠دٕٕ 

ألَّٕر عٓ ِة ٟ٘ ع١ٍٗ ـٟ ؾةٌدد ِٛٔدد بٌح١دة٘ بٌعدةلٞ  ال عٍٝ ٚىٚوخ ي٠ةلخ و١ّد ب

 أٔٗ ِٓ ع١ٛت ٘هٖ بٌّةلخ أٔٙة زؿسةظ  ٌٝ  ٖالؼ ١ٖٚةٔد ٚزى١ُِ.

 
 ( اإللبفبد اٌؼبشٌخ ٌٍّبء:2)

ٟٚ٘ ِٛبل َةئٍد زكٍٝ وّٛبل  ٚدةـ١د ٌٍّٛٔدد ٚزُدةعم عٍدٝ ٚلدؿ ٔفةن٠دد ب١ٌّدةٖ 

ٛٔددد جةإلٚددةـد  ٌددٝ  َددىبع عددٓ ٜى٠ددك ِددًء بٌفىبؼددةذ جدد١ٓ ؾح١حددةذ بٌكىَددةٔد أٚ بٌّ

 بٌع١ٍّد بٌى١ّ١ةئ١د بٌكةٖد جٕٓةٜ ْه بألَّٕر.

 ِٚٓ ٘هٖ بٌّٛبل:

ر بٌػ١ى بٌّةئٟ ٚبٌم٘ٓ بٌؿةِٟٛ ٚجٛلوخ بٌؿم٠م ٚبٌّٛبل بٌُد١ىد أٚ ؼ١ى٘دة ِدٓ 

 بٌّٛبل بٌى١ّ١ةئ١د بٌؿم٠طد وةألل٠ىى٠ر ٚقالـٗ ر .

ب وةٔدر بٌّدةلخ ٚزٗدٕ  ٘دهٖ بٌّدٛبل  ِدة عٍدٝ ١٘ادد ُِدؿٛق أٚ عػ١ٕدد َدةئٍد ـدإن

ِدةلخ : ِدةء . أِدة  نب وةٔدر بٌّدةلخ َدةئٍد  ٔ:ُِٓٔؿٛق ـسٛةؾ  ٌٝ بألَّٕر جُٕدحد 

ِةلخ : ِةء أٚ  ٔ:٘ـسٛةؾ  ٌٝ ب١ٌّةٖ بٌُّسكمِد ـٟ قٍٝ بٌّٛٔد أٚ بٌكىَةٔد جُٕحد 

جؿُث بٌُٕث بٌّٛٚؿد جةٌّٛبٖفةذ بٌكةٖد جةٌس١ٕٗ  ٚبٌسٓؽ١ً ٌٍّٛبل بٌّكسٍفد ودً 

 ؾُث ٔٛعٗ .

 

 ٌٛاح اإلزدٚاش:( أ3)
ٟٚ٘ زُسكمَ ِٓ لدم٠ُ بًٌِدةْ لحدً  وسٓدةؾ ِدةلخ بٌح١سد١ِٛٓ ٚبألَدفٍر ٚزٛٚد  

٘هٖ بألٌٛبؼ ـٟ ِمِةو١ٓ ِسسدة١١ٌٓ لبقدً عدىب١ٍِ بٌّٛٔدد بٌّسمةجٍدد ـدٟ بٌّحدةٟٔ ٚ٘دٟ 

ؼ١ى ْةئعد بالَسكمبَ ـدٟ بٌٛلدر بٌؿدةٌٟ ٔبدىبو ٠ًٌدةلخ زىة١ٌفٙدة َٚدٛء ِبٙى٘دة ٚ٘دٟ 

حٝ بٌّحددةٟٔ ٚنٌدده ٌٓددمخ ٖددالجسٙة ِّددة ٠ُددةعم عٍددٝ زكٍددً ؼةٌحددةو ِددة زٕىُددى عٕددمِة زٙدد

 بٌىٜٛجد ٚب١ٌّةٖ قالي ٘هٖ بٌٓمٛق  ٌٝ بٌّحةٟٔ.

 

 ( نجمخ اٌجالظز١ه:4)
ٟٚ٘ ِٛبل نبذ  ِىة١ٔد عًي ٚٔٙٛ ِعةو ٟٚ٘ ٜحمةذ ِٕٗعد زُسكمَ وّٛبل عدًي 

ِدٓ أٚ أٌٛبؼ ل٠ىٛو ٚزس١ًّ جعم ِعةٌػسٙة أٔٙة عةيٌد ٌٍىٜٛجد ٚبٌؿدىبوخ ٠ٚفٛدً وط١دى 

 بٌٕةٌ بَسعّةي ٘هٖ بٌّةلخ ـٟ زى١ُةذ بٌؿٛبئٝ ٚبألَةٌ.

 

 ( اٌمسا١ِد اٌفقبز :5)
ٟٚ٘ ِٛبل نبذ  ِىة١ٔد عًي ٚٔٙٛ ِعدةو زٗدٕ  ِدٓ ِدةلخ ـكةو٠دد غ١دمخ ٚزُدسكمَ 

ٌسى١ُد بألَطؽ بٌّةئٍد ٟٚ٘ غ١مخ بٌعًي ٌٍىٜٛجد ٚب١ٌّةٖ ٚزعسحدى ِدٓ بٌّدٛبل بٌّعّدىخ 
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١ِدةٖ بألِطدةو ٚزعطدٟ أْدىةي غّة١ٌدد ِسٕٛعدد ؾ١ص زؿّٟ بألَمؿ ٌفسدىبذ ٠ٍٜٛدد ِدٓ 

جمٌٛبْ غهبجد ٠ّٚىٓ  عةلخ ٜالت٘ة جّةلخ بإل٠ٕة١ًِ جةألٌٛبْ بٌّطٍٛجد ٠ٚػث أْ زسدٛبـى 

 بٌٓىٜٚ بٌسة١ٌد ـٟ بٌمىب١ِم بٌُّسكمِد:

 .زةِد بٌؿىق 

 .قة١ٌد ِٓ بٌطمٛت أٚ بٌسٓمك 

 .أٍٍِ بٌُطؽ 

بٌسطح١در جةٌُّدة١ِى ـدٟ ٠ّٚىٓ زىو١حدٗ جطى٠مدد بٌدىٔ عٍدٝ بألَدطؽ بٌّةئٍدد ِد  

 بألو١ٚد .

 

 

 ٚف١ّب ٠ٍٟ ػسق ألغساق ػًّ اٌطجمبد اٌؼبشٌخ:
 

 ( نجمبد ػبشٌخ ٌٍسنٛثخ فٟ اٌذٛائه:1)
َددُ عٍددٝ ُِٕددٛت ٘.ٔ:٘.ٕعّددً ٜحمددد ِددٓ ِكٍددٜٛ بألَددفٍر ٚبٌىِددً جُددّه 

َددُ ـددٛق ُِٕددٛت بٌٗددفى ٜٚى٠مددد عّددً ٘ددهٖ بٌطحمددد ٘ددٟ أْ زمددةَ بٌّحددةٟٔ ـددٛق ٘ٔ+

َددُ ـددٛق بألوٚدد١د ضددُ ٠حدد١ٙ َددطؽ بٌّحددةٟٔ بألـمددٟ ٘ٔزفددةع بألَددةٌ بٌكىَددةٟٔ جةو

ٌسُد٠ٛد بٌُدطؽ ِد  وُدى بٌُدٛن ِٚدًء  ٖوػدُ/َٖٓٓجّٛٔد بألَّٕر ٚبٌىًِ جُٕحد 

بٌفىبؼةذ ٚزك١ٍك ب١ٌّٛي بٌاليِد ضُ ٠فىِ ـٛق ٜحمد بٌح١ة٘ ٘دهٖ ٜحمدد ِدٓ ِكٍدٜٛ 

ِدٓ  َُ ٠فىِ ـٛلٙة ٜحمدد٘.ٔ:٘.ٕبألَفٍر ٚبٌىًِ ٟٚ٘ َةقٕد جُّه ٠سىبٚؼ ج١ٓ 

 َُ زىًّ ـٛلٙة ِحةٟٔ بٌؿٛبئٝ.ِٔٛٔد بألَّٕر ٚبٌىًِ جُّه 

 

 ( نجمبد ػبشٌخ ٌسنٛثخ األزل١بد:2)
َدُ ِد  بٌدىِ جة١ٌّدةٖ ٕ٘زىلَ بألو١ٚد ولَ غ١م عٍٝ ٜحمةذ َّه وً ِٕٙة  -ٔ

ٚبٌمن جةٌّٕمبٌد ضدُ ٠ُدٜٛ بٌُدطؽ بٌعٍدٛٞ ٚزفدىِ ـٛلدٗ ٜحمدد ِدٓ بألَدّٕر ٚبٌىِدً 

 َُ.ٕ:ٖجُّه ِٓ

وٚددد١د جٛغدددٗ زؿٛددد١ىٞ عٍدددٝ بٌحدددةول جّؿٍدددٛي بٌح١سددد١ِٛٓ جّعدددمي زدددم٘ٓ بأل -ٕ

 .ٕغُ/َٓٓٗ

 .ٕوػُ/َ٘.٠ٔم٘ٓ ٚغٗ ج١س١ِٛٓ ِؤوُم عٍٝ بٌُةقٓ جّعمي  -ٖ

زعًّ ٜحمد ِٓ ب١ٌُٕع بًٌغةغٟ بٌّىُٟ جةٌح١س١ِٛٓ بٌّؤوُم ٚـٟ ؾةٌد عمَ  -ٗ

 .ٖٚغٛلٖ ٠ُسعًّ بٌك١ّ بٌّٓح  بٌّىُٟ جةٌح١س١ِٛٓ بٌّؤوُم ِطً بألُٔٛغٛذ ـ

 ل٘ةْ ٚغٗ ضةٟٔ ِٓ بٌح١س١ِٛٓ بٌّؤوُم. -٘

 زعًّ ٜحمد ضة١ٔد ِٓ ب١ٌُٕع بًٌغةغٟ بٌّىُٟ جةٌح١س١ِٛٓ بٌّؤوُم. -6

 ل٘ةْ ٚغٗ ضةٌص ِٓ بٌح١س١ِٛٓ بٌّؤوُم. -8
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 ( نجمبد ػبشٌخ ٌٍجدزَٚ:3)
 

 نجمبد ػبشٌخ أفم١خ: -ٔ
  وػُ/َٖٓٓعًّ ج١ة٘ زك١ٓٓ جّٛٔد بألَّٕر ٚبٌىًِ جُٕحد

ٖ
ِ  ٌؿ  

 َُ ـٛق ٜحمد بٌكىَةٔد.8بألووةْ ٚبًٌٚب٠ة جةأليبيخ لطى غ١ّ  

  زددم٘ٓ بٌددى٘ ٚغددٗ زؿٛدد١ىٞ عٍددٝ بٌحددةول جّؿٍددٛي بٌح١سدد١ِٛٓ جّعددمي

غُ/َٓٓٗ
ٖ
. 

  وػُ/َ٘,٠ٔم٘ٓ ٚغٗ ج١س١ِٛٓ ِؤوُم عٍٝ بٌُةقٓ جّعمي
ٕ
. 

  ٟزعّدددً ٜحمدددد ِدددٓ بألُٔدددٛغالٌ ٚزسىدددْٛ ِدددٓ ٖدددٛؾ يغدددةغٟ ِىُددد

 جةٌح١س١ِٛٓ بٌّـؤوُم.

  ِٓ ٟٔبٌح١س١ِٛٓ بٌّؤوُم ِطً بٌُةجك.ل٘ةْ ٚغٗ ضة 

 .زعًّ ٜحمد ِٓ ب١ٌُٕع بًٌغةغٟ بٌّىُٟ جةٌح١س١ِٛٓ بٌّؤوُم 

 .ل٘ةْ ٚغٗ ضةٌص ِٓ بٌح١س١ِٛٓ بٌّؤوُم 

 .زعًّ ٜحمد ِٓ ب١ٌُٕع بًٌغةغٟ بٌّىُٟ جةٌح١س١ِٛٓ بٌّؤوُم 

 .ٓل٘ةْ ٚغٗ وبج  ِٓ بٌح١س١ِٛ 

  ٌددد َددُ ـددٛق بٌطحمددد بٌعةي٘زٗددث ٜحمددد ِددٓ بٌكىَددةٔد بٌف١ٕددٛ َددّه

 ِحةْىخ جعم ز٠ٛٙسٙة 

 

 نجمبد ػبشٌخ زأظ١خ: -2
 ٠ٚسُ عٍّٙة وةٌسةٌٟ:

 ٚنٌده  ٖوػدُ/َٖٓٓعًّ ج١ة٘ زك١ٓٓ جّٛٔد بألَدّٕر ٚبٌىِدً جُٕدحد

 ٌس٠ُٛد بٌُطؽ جمْٚ جىٚيبذ أٚ زػ٠ٛؿ ِ  ٌؿ غ١ّ  بألووةْ جةأليبيخ.

  ٕوػددُ/َٓٓٗل٘ددةْ ٚغددٗ زؿٛدد١ىٞ عٍددٝ بٌحددةول ِددٓ بٌح١سدد١ِٛٓ جُٕددحد 

 ؾ.عٍٝ بٌح١ة٘ بٌػة

  ٕوػُ/َٕل٘ةْ ٚغٗ ج١س١ِٛٓ ِؤوُم عٍٝ بٌُةقٓ جّعمي. 

 .عًّ ٜحمد ِٓ ب١ٌُٕع بًٌغةغٟ بٌّىُٟ جةٌح١س١ِٛٓ بٌّؤوُم 

 .ٓل٘ةْ ٚغٗ ج١س١ِٛٓ ضةٟٔ عٍٝ بٌُةق 

 .عًّ ٜحمد ِٓ ب١ٌُٕع بًٌغةغٟ بٌّىُٟ جةٌح١س١ِٛٓ بٌّؤوُم 

 .ٓل٘ةْ ٚغٗ ج١س١ِٛٓ ِؤوُم ضةٌص عٍٝ بٌُةق 

 َددُ عددٓ بٌطحمددد بٌعةيٌددد عٍددٝ أْ ٗد ٠حعددم جٕددةء ؾددةئٝ ٚبلددٟ ٔٗددؿ ٜٛجدد

٠ُّددأل بٌفددىبغ جّٛٔددد بألَددّٕر ٚبٌىِددً بٌطى٠ددد أٚالو جددمٚي ٚجددٕفٍ ُٔددث ِٛٔددد 

 بألَّٕر بٌُةجمد.

  زعّددً لوددد قىَددة١ٔد جمَددفً بٌّحددةٟٔ ٌؿّة٠ددد ٖٚددالذ بٌطحمددةذ بٌعةيٌددد
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 بٌىأ١َد ٚبألـم١د.

 

 ( نجمبد ػبشٌخ ٌٍذّبِبد ٚدٚزاد ا١ٌّبٖ:4)
 ٟ:٠ٚسُ عٍّٙة وةٌسةٌ

  وػدُ أَدّٕر/َٖٓٓعًّ ج١ة٘ زك١ٓٓ جّٛٔد بألَدّٕر ٚبٌىِدً جُٕدحد
ٖ
وِدً  

 ٌسُـ٠ٛد بٌُطؽ ًِٚء بًٌٚب٠ة ٚزك١ٍك ب١ٌّٛي بٌاليِد.

  غدُ/َٓٓٗل٘ةْ ٚغٗ زؿ١ٛىٞ عٍٝ بٌحةول جّؿٍدٛي ج١سد١ِٛٓ ِؤوُدم جّعدمي
ٕ
 

 عٍٝ ج١ة٘ بٌسك١ٓٓ جعم غفةـٗ غ١مبو.

  ٓبٌّؤوُم.عًّ ٜحمد ِٓ بٌٗٛؾ بًٌغةغٟ بٌّىُٟ جةٌح١س١ِٛ 

 .ٓل٘ةْ ٚغٗ ضةٟٔ ِٓ بٌح١س١ِٛٓ بٌّؤوُم بٌُةق 

 .عًّ ٜحمد ضة١ٔد ِٓ بٌٗٛؾ بًٌغةغٟ بٌّىُٟ جةٌح١س١ِٛٓ بٌّؤوُم 

 .ٓل٘ةْ ٚغٗ ضةٌص ِٓ بٌح١س١ِٛٓ بٌّؤوُم بٌُةق 

  زؿر بٌحالٜ.٘ـىِ ٜحمد ِٓ بٌىًِ بًٌّٙٚي جُّه َُ 

 

 

 

 

 

 

 ( نجمخ ػبشٌخ ٌٍذٛائه:5)
 ٚزعًّ وةٌسةٌٟ: 

  ٘ٚنٌده  ٖوػدُ/َٖٓٓزك١ٓٓ جّـٛٔد بألَّٕر ٚبٌىًِ جُٕحد عًّ ج١ة

 بٌُطؽ جمْٚ جىٚيبذ.

  عٍٝ  ٕغُ/َٓٓٗل٘ةْ ٚغٗ زؿ١ٛىٞ عٍٝ بٌحةول ِٓ بٌح١س١ِٛٓ جُٕحد

 بٌح١ة٘ بٌػةؾ.

  ٕوػُ/َٕل٘ةْ ٚغٗ ج١س١ِٛٓ ِؤوُم عٍٝ بٌُةقٓ جّعمي. 

 .عًّ ٜحمد ِٓ ب١ٌُٕع بًٌغةغٟ بٌّىُٟ جةٌح١س١ِٛٓ بٌّؤوُم 

 ١ِٛٓ ضةٟٔ عٍٝ بٌُةقٓ.ل٘ةْ ٚغٗ ج١س 

 .عًّ ٜحمد ضة١ٔد ِٓ ب١ٌُٕع بًٌغةغٟ بٌّىُٟ جةٌح١س١ِٛٓ بٌّؤوُم 

 .ٓل٘ةْ ٚغٗ ج١س١ِٛٓ ِؤوُم ضةٌص عٍٝ بٌُةق 

  َٖدُ ج١ّٕٙدة ٚجد١ٓ ٖجٕدةء ؾدةئٝ ٚبلدٟ ٔٗدؿ ٜٛجدد ِد  زدىن ـدىبغ لدمو

بٌطحمد بٌعةيٌد ٠ّٚأل بٌفىبغ جّٛٔد بألَّٕر ٚبٌىًِ بٌطى٠د عٍٝ ٜحمدةذ جدٕفٍ 

 ٔد بألَّٕر.ُٔث ِٛ

  زعًّ لود أَفً بٌّحدةٟٔ ِدٓ بٌكىَدةٔد ٌسطح١در ٔٙة٠دةذ بٌطحمدةذ بٌعةيٌدد

 بألـم١د ٚبٌىأ١َد.
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  ٖوػدُ/َٓٓٗزح١ٙ بٌؿدٛبئٝ جعدم نٌده جّٛٔدد بألَدّٕر ٚبٌىِدً جُٕدحد 

 وًِ.

  ٠ٍٗدددك بٌدددحالٜ بٌم١ٓدددةٟٔ عٍدددٝ بٌػدددًء بٌُدددفٍٟ ِدددٓ بٌؿدددٛبئٝ جةوزفدددةع

 ِسى.٘.ٔ

 

 ( نجمبد ػبشٌخ ٌسنٛثخ األظطخ:5)
 عًّ وةٌسةٌٟ:ٚز

  وػدُ أَدّٕر/َٖٓٓعًّ ج١ة٘ زك١ٓٓ جّٛٔد بألَدّٕر ٚبٌىِدً جُٕدحد
ٖ
وِدً  

 ٚنٌه ٌس٠ُٛد بٌُطؽ ًِٚء بًٌٚب٠ة ٚزك١ٍك ب١ٌّٛي بٌاليِد ٌٍّطى.

  غُ/َٓٓٗل٘ةْ ٚغٗ زؿ١ٛىٞ عٍٝ بٌحةول جّعمي
ٕ
. 

  ٗعًّ ٜحمد ِٓ بٌٗٛؾ بًٌغةغٟ ِكدىَٚ ِٚىُدٟ جدةٌح١س١ِٛٓ بٌّؤوُدم ٚٚغد

 سُىت بألجكىخ بٌّؿحَٛد.ِٕٗ ع١ٍٗ ؾٗٛخ ٌس

  وػُ/َ٘.ٔل٘ةْ ٚغٗ ج١س١ِٛٓ ِؤوُم عٍٝ بٌُةقٓ جّعمي
ٕ
. 

 .زعًّ ٜحمد ِٓ بٌٗٛؾ بًٌغةغٟ بٌّىُٟ جةٌح١س١ِٛٓ بٌّؤوُم 

 .ٓل٘ةْ ٚغٗ ضةٟٔ ِٓ بٌح١س١ِٛٓ بٌّؤوُم عٍٝ بٌُةق 

 .ـىِ ٜحمد ِٓ بٌىًِ بًٌّٙٚي جؿ١ص ١ٗ٠ى زك١ٍك ١ِٛي بٌّطى 

 ِ بٌىًِ.زىو١ث جالٜ بٌُطؽ ـٛق ٜحمد ٓ 

 

اٌّٛاـفبد اٌؼبِخ ٚاألظط اٌزطج١م١خ ٌٍفدك اٌطجمدبد 
 اٌؼبشٌخ:

زكسٍددؿ بٌّٛبٖددفةذ بٌّطٍٛجددد ِددٓ بٌّددٛبل بٌعةيٌددد جددةقسالؾ بألِددةوٓ بٌسددٟ َدد١سُ 

عًٌٙة ٚنٌه جةقسالؾ ٚدؽٝ ب١ٌّدةٖ ٜٚح١عدد بٌسىجدد ٚبٌّحدةٟٔ بٌّمةِدد ع١ٍٙدة ٚزدسٍكٕ 

 ـ١ّة ٠ٍٟ:

 ٕ١دد عٍدٝ ج١دة٘ زكٓد١ٓ ِىدْٛ ٠ػث بْ زىوث بٌطحمةذ بٌعةيٌدد بٌح١س١ِٛ

 ِٓ ِٛٔد إَّٔس١د ٚوًِ ِ  وُى بٌُٛن ًِٚء بًٌٚب٠ة ٌٚؿ بألووةْ.

  َ٠ػددث أْ زددم٘ٓ ٜحمددد بٌح١ددة٘ بٌّددهوٛوخ جددم٘ةْ زؿٛدد١ىٞ ٌُددم بٌُّددة

ٚبٌُّةعمخ عٍٝ بٌسّةَده جد١ٓ بٌطحمدد بٌعةيٌدد ٚبٌكىَدةٔد ٚٚدّةْ َدالِد 

 ع١ٍّد بٌٍٗك جةَسكمبَ بٌح١س١ِٛٓ بٌّؤوُم.

 ةذ بٌعةيٌد بٌح١س١ٕ١ِٛد جؿ١دص ٠ىدْٛ ٕ٘دةن ُِدةـد وودٛت ٠سُ ٌٗك بٌطحم

َددُ ُِٚددةـد ووددٛت عٕددم بٌٕٙة٠ددةذ الزمددً عددٓ ٓٔعٕددم بٌػٛبٔددث الزمددً عددٓ 

ٔ٘.َُ 

  بٌح١س١ِٛٓ بٌّؤوُدم بٌُّدسكمَ ـدٟ بٌٍٗدك ٠ػدث أْ زىدْٛ ؾىبوزدٗ عٕدم

 لوغد ِا٠ٛد. ٓٗٔ:ٓٙٔبالَسكمبَ ِٓ 

 ٔ ب١فددةو ٚغةـددةو ٠ػددث أْ ٠ىددْٛ بٌُددطؽ بٌددهٞ زٍٗددك ـ١ددٗ بٌطحمددةذ بٌعةيٌددد

 زّةِةو ٚأٞ ١ِةٖ وْؽ ٠سُ َؿحٙة ٚبٌسموم ِٓ زّةَ غفةؾ بٌُطؽ.
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 .غ١ّ  بٌألعّةي ٠سُ زٕف١ه٘ة ـٛق بٌطحمةذ بٌعةيٌد 

  ٓ٠ىبعٝ أْ زٍٗك بٌّدٛبل بٌعةيٌدد جدةٌؿٛبئٝ جطحمدد ُِدسّىخ جةوزفدةع ِد

 َُ زؽطٝ جةٌح١ة٘.ٕ٘:ٖٓ

 ؽطدددٟ زىودددث بٌطحمدددةذ بٌسة١ٌدددد ـدددٟ ِٛبئدددد بٌطحمدددةذ بٌُدددـةجمد جؿ١دددص ز

ٌؿةِةذ بٌطحمةذ بٌُف١ٍد ٚال ٠ػٛي زىو١ث بٌطحمدةذ بٌّسعةلحدد ـدٟ  زػة٘دةذ 

 ِسمةٜعد.

  ٠ػددث ٚلة٠ددد بٌطحمددةذ بٌعةيٌددد بألـم١ددد أٚ بٌىأَدد١د ِحةْددىخ جعددم زىو١حٙددة

 جةٌطىق بٌسٟ َحك نوى٘ة.

 ل١بض أػّبي اٌؼصي:
زمددةٌ غ١ّدد  أعّددةي بٌطحمددةذ بٌعةيٌددد ٕ٘مَدد١ةو جددةٌّسى بٌُّددطؽ وددً عٍددٝ ؾُددث 

ـٟ ؾةٌد بَدسعّةي بٌطحمدةذ بٌعةيٌدد ـدٟ بٌٍفدةئؿ ال٠ؿُدث وودٛت بٌٍفدةئؿ عٍدٝ ٔٛعٗ ٚ

جعٛٙة وّة أٔٙة ـٟ ؾةٌد بَسعّةي ٜحمدةذ عةيٌدد ِدٓ بألٌدٛبؼ بٌّعم١ٔدد ال٠ؿُدث  ـدىبل 

بٌُمَددى أٚ بٌط١ددةذ أٚ ووددٛت بألٌددٛبؼ عٍددٝ جعٛددٙة وددهٌه الزؿسُددث بألغددًبء بٌسددٟ ٠ددسُ 

د بٌعددًي بٌّىـٛعددد وأَدد١ةو ؾسددٝ بوزفددةع  لقةٌٙددة لبقددً بٌؿددةئٝ وّددة ال٠ددسُ  ٚددةـد ُِددةـ

َُ عٍٝ بٌؿٛبئٝ  ٌٝ ُِطؽ بٌعًي بألـمٟ ٚنٌه ـٟ ؾةٌد عًي بألَطؽ بٌع٠ٍٛد جدً ٘ٔ

 ٠ىسفٝ جؿُةت ُِطؽ بٌعًي بألـمٟ ـمٝ .

 

 

 

 

 

 

 

 ِسدٍخ اٌزسو١جبد -3
 

 

 ( األػّبي اٌىٙسثبئ١خ1)
 

جةئ١دددد ٠ٓدددًّ ٘دددهب بٌػدددًء ج١ةٔدددةو جةٌّٛبٖدددفةذ بٌف١ٕدددد ْٚدددىٜٚ بألعّدددةي بٌىٙى

ٚبٌّطٍٛت زٕف١ه٘ة ؾُث ِة ٘ٛ ِحد١ٓ جةٌّٛبٖدفةذ بٌف١ٕدد ٚبٌىَدِٛةذ بٌسٕف١ه٠دد ٠ٚدسُ 

زٛٚدد١ؽ غ١ّدد  أعّددةي بٌىٙىجددةء بٌّطٍددٛت زٕف١دده٘ة جٍٛؾددةذ بٌسٕف١دده ٚـ١ٙددة ٠ددسُ زؿم٠ددم 

أِةوٓ بأللٚبذ ٚبألغًٙخ بٌّح١ٕد جةٌىَُ ٚغ١ّ  بٌح١ةٔةذ ٚعٍٝ بٌّمةٚي أْ ٠سحد  غ١ّد  

ِٛةذ ٚأْ ٠مَٛ جسٛو٠م و١ّةذ ِٓ بأللٚبذ ٚبألغٙدًخ بٌاليِدد بٌسع١ٍّةذ بٌّمٚٔد جةٌىَ

ٌسٕف١ه بألعّةي ٚأْ ٠ح١ٓ ِٗةلو٘ة ِٚٛبٖفةزٙة بٌف١ٕدد ؾسدٝ ٠ّىدٓ ـؿٗدٙة ٚبقسحةو٘دة 

 ٚبعسّةل٘ة ِٓ بٌّٕٙمٌ بٌّٓىؾ.
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 اٌّٛاـفبد اٌؼبِخ ألػّبي اٌزسو١جبد اٌىٙسث١خ:
 

 )أٚاًل( اٌّٛاظ١س اٌجالظز١ه:
ذ بٌىٙىجةئ١د بٌّمـٛٔدد لبقدً بٌؿدٛبئٝ ٚزدٛول جملطدةو ٚزُسكمَ ألعّةي بٌس١ٖٛال

ِكسٍفدد ٠ٚػددث أْ زىددْٛ ِدٓ أغددٛل بألٔددٛبع بٌّٛغدٛلخ ـددٟ بٌُددٛق جؿ١دص ٠سددٛبـى ـ١ٙددة 

بٌٗددالجد ٚزٗددٕ  ِددٓ بٌحالَددس١ه بٌطم١ددً ؼ١ددى ٘ٓددد زسؿّددً لوغددةذ بٌؿددىبوخ جددمْٚ أْ 

١دث ٠بٙى ع١ٍٙة أضى ٚبٚؽ ـٟ قٗةئٗدٙة ٚؼ١دى لةجٍدد ٌرؾسدىبق ٠ٚػدث أْ ٠ىدْٛ زىو

بٌّٛب١َى لبقً بٌؿةئٝ جعم ـسؽ بٌّػةوٞ بٌاليِد ٌٙة ٜٚىٜٓد لةعٙة ٚغٛبٔحٙة جّٛٔد 

ٚال٠ػددٛي ِطٍمددةو عّددً ٘ددهٖ بٌسمط١حددةذ أٚ أٞ وجةٜددةذ  ٔ:ٖبألَددّٕر ٚبٌىِددً جُٕددحد 

أقددىٜ عٍددٝ وةِددً أٜددٛبي بٌّٛبَدد١ى بٌّمـٛٔددد جّٛٔددد بٌػددحٍ أِددة ـددٟ ؾةٌددد ِددىٚو 

ٍؿد ـإٔددٗ ٠ٍددًَ زٛو٠ددم أٔددٛبع ِىٔددد ِٕٙددة بٌّٛبَدد١ى بٌحالَددس١ه لبقددً بٌكىَددةٔةذ بٌُّدد

ْٟ ٠ّىٓ زىو١حٙة ٚض١ٕٙة ٌسسؿٛي ِٓ بٌُّةوبذ بٌىأ١َد ٚزٛٚد  ـدٟ  زُّٝ قىب١ُٜ أٚ ٌَ

أِةوٕٙة بٌّؿملخ لحً ٖث بٌكىَةٔد بٌُّدٍؿد قدةوظ ؾم٠دم بٌسُد١ٍؽ ٚزدىجٝ ـ١دٗ جُدٍه 

مل بٌىجدةٜ ٠ٚىبعدٝ عٕددم عّدً ِٛبَدد١ى بٌىٙىجدةء بٌّمـٛٔددد لبقدً بٌؿددٛبئٝ أْ الز٠ًدم عدد

ِىبذ زىى٠ث بٌّٛب١َى ـٟ يٚب٠ة ِسعةِدمخ عدٓ ودىجس١ٓ ٚنٌده ٌسُد١ًٙ زٖٛد١ً َٚدؿث 

بألَالن لبقً بٌّٛب١َى ٚـٟ بٌؿدةالذ بالٚدطىبو٠د بٌسدٟ ٠ٍدًَ ـ١ٙدة ي٠دةلخ عدمل بٌىدىت 

عٓ نٌه ـإٔٗ ٠ًٍَ أْ ٠ىْٛ لطى بٌّةَٛوخ أوحى ِدٓ ِػّدٛع عدمل بألَدالن بٌّدةوخ ـدٟ 

ن َدٌٙٛد ـدٟ َدؿث بألَدالن لبقٍٙدة لْٚ  عةلدد لبقٍٙة جةٌممو بٌىةـٟ ؾسٝ زىدْٛ ٕ٘دة

 عٕم زٍه بإلٔؿٕةءبذ.

 

 )ثب١ًٔب( ػٍت اإلرفبالد )اٌجٛربد(:
زٗددٕ  عٍددث بإلزٗددةالذ بٌاليِددد ِددٓ ٔفددٍ ٔددٛع ؼددالؾ بٌّٛبَدد١ى بٌّٓددةو  ١ٌٙددة 

َةجمةو ِٓ بٌحالَس١ه بٌمٛٞ ٚزىْٛ غ١ّعٙة ِٓ بٌٕٛع بٌّىجد  أٚ بٌُّدسط١ً بٌدهٞ ٠دىجٝ 

ٍددٛظ وّددة ٠ػددث أْ زىددْٛ ِمةَددةزٙة ِٕةَددحد ٌعددمل ٚألطددةو ؼطددةتٖ ُِددّةو ٔؿددةٌ ِم

بٌّٛب١َى بٌسدٟ َسٖٛدً  ١ٌٙدة ٚعدمل بإلزٗدةالذ ٚبٌٍؿةِدةذ بٌسدٟ َدسعًّ ِدٓ بألَدالن 

َُ ٠ٚػث ٚٚ  بٌعمل بٌىةـٟ ِدٓ عٍدث ٙلبقٍٙة عٍٝ أال ٠مً ِمةٌ أٞ ٍٚ  ـ١ٙة عٓ 

ٌّٛب١َى عٍٝ بإلزٗةالذ عٍٝ بٌُّةـةذ بٌّٕةَحد ٌس١ًُٙ ع١ٍّد َؿث بألَالن لبقً ب

 ـمٝ.ٕأال ٠ً٠م عمل بإلٔؿٕةءبذ ـٟ بٌّٛب١َى ج١ٓ أٞ عٍحسٟ  زٗةي ِسسة١ٌس١ٓ عٓ 

 

 )ثبٌثًب( األظالن ٚاٌّٛـالد اٌّؼصٌٚخ:
   زدددٛول غ١ّددد  بألَدددالن ٚبٌّٖٛدددالذ بٌّعًٌٚدددد بٌسدددٟ َسُدددسعًّ ـدددٟ بٌع١ٍّدددد

ـٌٛدر عٍدٝ ٕٓ٘بٌسٕف١ه٠د ـ١ّة عمب بألَالن ٌألغىبٌ ٚبٌس١ٍفٛٔةذ ِدٓ ـٗد١ٍد 

 6٘ٓـٌٛددر ِٚددٓ ـٗدد١ٍد  ٓٔٔ:ٕٕٓلددـً ـددٟ بٌسٖٛدد١الذ نبذ بٌٛددؽٝ ِددٓ بأل
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 ـٌٛر. 8ٖٓـٌٛر ٌٍس١ٖٛـالذ نبذ بٌٛؽٝ 

   زٕٗ  بٌُالن ٚبٌّٖٛالذ ِٓ بٌٕؿةٌ بٌّكّدى ٚبٌّطٍدٟ جةٌمٗدم٠ى ِٚعًٌٚدد

جةٌّطةٜ بٌّىحدىذ ٚزىدْٛ بٌّٖٛدالذ ِدٓ َدٍه ٚبؾدم ُِدسط١ً بٌّمطد  أٚ ِدٓ 

م٠ىخ بٌّسُددة٠ٚد بٌمطددى بٌّػمٌٚددد ِٖٛددً ِػددمٚي ِددٓ عددمل ِددٓ بألَددالن بٌُّددس

 ِعةو.

   ٠ػدث أال ٠دسُ بٌحدمء ـددٟ زىو١دث بألَدالن  ال جعدم بالٔسٙددةء ِدٓ زىو١دث بٌّٛبَدد١ى

ٚغفددةؾ بٌسمط١حددةذ ع١ٍٙددة ٠ٚددسُ َددؿث بألَددالن جىددً بعسٕددةء ؾسددٝ ال زسٍددؿ أٚ 

٠كددمِ عًٌٙددة ِدد  ِىبعددةخ أْ زعّددً بٌٍؿةِددةذ بٌاليِددد لبقددً عٍددث بإلزٗددةالذ 

   جعٛٙة ضُ عًٌٙة ٌعم ٜحمةذ ِٓ ْى٠ٝ بٌٍؿةَ بٌعةيي.جٍؿ أٜىبؾ بألَالن ِ

   ِٓددُ ج١ّٕددة ٔال٠ُددّؽ جةَددسعّةي ِٖٛددالذ ٌرٔددةوخ أٚ بٌحىب٠ددً ٠مددً لطددـةعٙة عدد

ِدُ ودً ٗ.ُِٓ ٌٍٚس١ٍفٛٔةذ أَالن لطةع ٖ.٠ُٓسعًّ ٌألغىبٌ أَالن لطةعٙة 

ِٕٙة ِعًٚي جةٌحالَس١ه ٠ٚٛٚ  وً ِٕٙة لبقً ِٛب١َى جالَس١ه ٠ُٚدسعًّ ـدٟ 

قطٜٛ بٌس١ةو بٌىٙىجةئٟ ٌٍدمٚبئى بٌع١ِّٛدد ِٖٛدالذ ِدٓ أَدالن ٔؿدةٌ  زٛي٠ 

ِدُ أٚ ُِٙ ٠ٚػٛي بَسعّةي ِٖٛالذ ِٓ أَالن بأل١ٌَِٕٛٛ ِمطعٙدة ِٗمطعٙة 

 أوطى.

   ٚ٠ىبعٝ زٛؾ١م ٌْٛ بٌّدةلخ بٌعةيٌدد ٌألَدالن ٌىدً ِٖٛدالذ بٌدمٚبئى بٌفىع١دد أ

لبئدىخ أٚ ودً قدٝ  بٌىئ١ُ١د جىةًِ بٌّحٕٝ ؾسٝ ٠ًُٙ ز١١ًّ وً ِٕٙدة ـسىدْٛ ودً

 جٍْٛ ِكسٍؿ عٓ ب٢قى.

   ٠ٍسًَ بٌّمةٚي جمال ٠ً٠م عمل بألَالن بٌّٛغٛلخ لبقً بٌّٛب١َى بٌحالَدس١ه عّدة

 ٘ٛ ِؿمل جةٌػمبٚي بٌّىـمد جةٌىَِٛةذ بٌسٕف١ه٠د.

 

 )زاثؼًب( األدٚاد:
 ٠ػث أْ زٛول ِٓ أغٛل بألٔٛبع بٌّٛغٛلخ ـٟ بٌُٛق ِ  ِىبعةخ ب٢زٟ:

 يبيبذ( زىددددْٛ ِددددٓ بٌٕددددٛع نٞ بٌؽطددددةء ٚبٌمةعددددمخ نبذ ٚولبذ بألَددددمؿ )بٌددددى

 بٌفٛبًٖ بٌعةيٌد ٚزٛول ِٓ بٌكٓث أٚ ِٓ بٌحالَس١ه أٚ ِٓ ب١ٌٕٟٗ.

  ِٓ ِْٛةَىةذ بٌّٗةج١ؽ أٚ بٌمٚٞ ِٕٚٙة بٌّعٍك أٚ بٌطةجر أٚ بٌحةوةزٟٛٔ ٚ زى

بٌٕٛع بٌطم١ً نبذ ٠ة٠ةذ ِٓ بٌٍٗث ٚؼالؾ ِدٓ بٌٕؿدةٌ أٚ بٌحالَدس١ه بٌُد١ّه 

 ُِ.٘.َّٓه 

 

 )خبِعًب( اٌّفبر١خ اٌىٙسثبئ١خ:
زعّدددً بٌدددمٚبئى بٌىٙىجةئ١دددد ٌرٔدددةوخ جّفدددةز١ؽ لبقدددً أٚ قدددةوظ بٌؿدددةئٝ ٌٍفٗدددً 

ٚبٌس١ًٖٛ بٌُى٠ػ ٌٍس١ةو ٚزًٖٛ جمطث ٚبؾدم ِدٓ بٌدمٚبئى بٌىٙىجةئ١دد ٠ٚىدْٛ بٌّفسدةؼ 

ـٌٛدر  ٕٓ٘أِح١دى ٚغٙدمٖ ٠ٗدً  ٌدٝ  ٘ٔأٖٚٓٔةٌؽ ٌس١ةو وٙىجدةئٟ ْدمزٗ زٗدً  ٌدٝ 

بٌم١ةَدد١د بٌّٗددى٠د ٚأْ زىددْٛ غ١ّدد  بألغددًبء بٌّعم١ٔددد بٌمبق١ٍددد  ٠ٚطددةجك بٌّٛبٖددفةذ

ِٚٛب١َى بإلزٗةي ٚبٌسطح١ر ِٕٗٛعد ِٓ بٌٕؿةٌ ٠ٚسىدْٛ ِفسدةؼ بإلزٗدةي بٌىٙىجدةئٟ 
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ِٓ لةعمخ ِٓ بٌحالَس١ه أٚ بٌفكةو بٌّطٍدٟ جةٌٗد١ٕٟ بألجد١ٙ ٚزىدْٛ ٔٙة٠دةذ بإلزٗدةي 

١ددث ٍَىُددٓ ِمطدد  وددً ِدٓ بٌٕؿددةٌ بألٖددفى بٌحىٚٔددًٞ بٌفُددفٛوٞ جمطددةع ٠ُددّؽ جسىو

ِددُ ٠ٚددًٚل بٌّفسددةؼ جؽطددةء ٠ىفددً ٚلة٠ددد وددً بغددًبتٖ ٠ٚىددْٛ ِددٓ بٌحالَددس١ه ٘.ِّٕٔٙددة 

بٌّٛؽٜٛ ِدٓ بٌٕدٛع جط١دئ بالْدسعةي ٠ٚدسُ زىو١دث بٌّفدةز١ؽ لبقدً عٍدث بٌحالَدـس١ه أٚ 

 قٓث زٛٚ  لبقً زػ٠ٛؿ بٌؿةئٝ.

 

 )ظبدظًب( اٌّآخر اٌىٙسثبئ١خ:
بٌددمٚبئى بٌىٙىجةئ١ددد ٚ٘ددٟ ِيقدده  ٘ددٟ ٚؾددمخ زٖٛدد١ً بٌُددٍه ٚزُددسعًّ ـددٟ زٕف١دده

وٙىجةئ١ددد زُددّٝ جى٠ددًخ ٌسٖٛدد١ً لطحدد١ٓ ـددٟ بٌددمبئىخ بٌىٙىج١ددد ٚزىددْٛ بٌّيقدده ٖددةٌؿد 

أِح١دى  ٓٔأٚ  ٙـٌٛدر ٚلدٛخ  ٕٓ٘أِح١ى ٚغٙمٖ ٠ٗدً  ٌدٝ  ٌٓ٘ٔس١ةو وٙىجةئٟ ْمزٗ 

 أٚ أوطى.

 

 )ظبثؼًب( األجساض اٌىٙسث١خ:
بٌٗدددٍث ٚٔمدددٝ بٌمطددد  زسىدددْٛ ِدددٓ بٌٕدددٛع نٚ بٌٍّفدددةذ بٌّعًٌٚدددد ٠ٚة٠ةزٙدددة ِدددٓ 

ٚبإلزٗةي ِٓ بٌحالز١ٓ ٌّٕ  زيوٍٙة ِدٓ بٌٓدىو ٚزىدْٛ بٌمةعدمخ ٚبٌؽطدةء ِدٓ بٌحالَدس١ه 

بٌّٛددؽٜٛ جط١ددئ بالْددسعةي ٠ّٚىددٓ أْ ٠ىددْٛ نٚ ٔمددِٛ ِددٓ بٌٕؿددةٌ بٌّطٍددٟ جة١ٌٕىددً 

 ٚبٌّىوث عٍٝ ٜةَد ُِسم٠ىخ.

 
 )ثبًِٕب( اٌّفٙساد ٚاٌّفبر١خ  اٌزبثٍٖٛ :

ٌٟ ِدٓ بٌعدىٚق بٌّعم١ٔدد أٚ ِدٓ بإلولٚبي بٌطح١عدٟ ٚزعًّ ِٓ بٌىقدةَ بٌٕمدٟ بٌكدة

َددُ ٚزىوددث عٍددٝ بٌؿددةئٝ جموجعددد ُِددة١ِى ٚزؽطددٝ بٌٍٛؾددد جددمٚالت نٚ غٛبٔددث َٕددّه 

ٚؼطةء ِفٍٟٗ جٛغٗ يغةغٟ نبذ ِفٗالذ ٔؿة١َد زؽطٟ غ١ّ  بٌّٗٙىبذ بٌمبق١ٍدد 

ٚلم زُ زط٠ٛى٘ة ٚز١ٕٗعٙة ِٓ عٍدث ٖدةظ ِط١ٍدد جمجعدةل ٚأْدىةي ِكسٍفدد ؾُدث عدمل 

بئى بٌىٙىج١ددد ٠ّٚىددٓ زىو١حٙددة لبقددً بٌؿددةئٝ ٠ٚددسُ زىو١ددث ِػّٛعددد بٌّٗددٙىبذ بٌددمٚ

أِح١دى  ٕٖأٚ  ٙٔأٚ  ٓٔبألزِٛةز١ى١د لبقً بٌٍٛؾةذ ؾُث بٌمٜٛ بٌّطٍٛجد ٌىدً ِٕٙدة 

ٚزٛـى ٌَٙٛد ز١ًٖٛ ٚلط  بٌس١ةو ٚزىو١ث جعمل لٚبئى بإلٔةوخ بٌع١ِّٛدد لبقدً بٌّحٕدٝ 

 ة عٕم ًٖٚ أٚ لط  بٌس١ةو.جػٛبو بٌّمقً بٌىئ١ُٟ ٌٌُٙٛد بٌسؿىُ ـ١ٙ

 

 )ربظؼًب( اٌدٚائس اٌفسػ١خ:
زُددّٝ لبئددىخ بٌٍّحددد أٚ بٌحى٠ددًخ جددمبئىخ ـىع١ددد ٚ٘ددٟ عحددةوخ عددٓ ِػّٛعددد ِددٓ 

بألَالن ٚبٌّٖٛالذ ٚبٌّٛب١َى ٚعٍث بإلزٗةالذ ِّٙة وةْ ؾػّٙدة بٚ ْدىٍٙة ٌسؽه٠دد 

ٌٍّحدةذ ٌّحد أٚ جى٠دًخ ٚبؾدمخ ٠ّٚىدٓ أْ زىدْٛ لبئدىخ ـىع١دد ٌّػّٛعدد ِؿدمٚلخ ِدٓ ب

 ٟٚ٘ بٌٕػفد ؾ١ص زٛةء جّفسةؼ ٚبؾم.
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 )ػبؼسًا( اٌدٚائس اٌؼ١ِّٛخ:
ٚزسىددْٛ ِددٓ ِػّٛعددد ِددٓ بٌددمٚبئى بٌفىع١ددد ٠ددسُ زػ١ّعٙددة ـددٟ ِٖٛددالذ لبقددً 

ِٛب١َى بٌحالَس١ه زسػٗ ِحةْىخ  ٌٝ ٌٛؾد بٌسٛي٠  بٌىئ١ُ١د جؿ١دص ٠دسُ زمُد١ُ ٌٛؾدةذ 

ّىٓ أْ زىْٛ عٍٝ َح١ً بٌّطدةي بٌسٛي٠   ٌٝ ِػّٛعد ِسٛبئد ِٓ بٌمٚبئى بٌع١ِّٛد ـ١

 أوجعد قطٜٛ أٚ قُّد قطٜٛ أٚ أوطى أٚ ألً ؾُث لٛخ بؾسّةي وً ِٕٙة.

 
 )دبدٞ ػؽس( دٚائس اٌمٜٛ:

ٟٚ٘ لٚبئى قةٖد ٌحىب٠دً بٌمدٜٛ أٚ ِيقده بألغٙدًخ بٌىٙحةئ١دد نبذ بٌؿّدً بٌعدةٌٟ 

لبقددً ِٕٙددة ِددطالو أغٙددًخ بٌسى١١ددؿ أٚ بٌُددكةٔةذ أٚ قالـددٗ ٚزعّددً وددً لبئددىخ عٍددٝ ؾددمخ 

ِةَدٛوخ ٚبؾددمخ ٚزسٗدً جٍٛؾددد بٌسٛي٠دد  ِحةْدىخ لْٚ أْ زٓددسىن ِد  أٞ لٚبئددى  ٔددةوخ 

 أقىٜ.

 

 ِسادً رٕف١ر أػّبي اٌزٛـ١الد اٌىٙسثبئ١خ:
٠سُ وِٟ بٌّٛبَد١ى بٌحالَدس١ه بٌّىٔدد ِدٓ ألطدةو ِٕةَدحد ـدٟ ُِدةوبذ أـم١دد  -ٔ

د بٌسٛي٠د  ٚوأ١َد جةٌحالٜةذ بٌٍُّؿد ٚبٌىّىبذ ٚبألعّدمخ ـدٟ ُِدةوبذ زحدمأ ِدٓ ٌٛؾد

بٌىئ١ُ١د ٚزٕسٟٙ جّىةْ ِكةوظ بإلٚةءخ ٚزسكده ُِدةوبذ بٌدمٚبئى بٌىئ١ُد١د ٚبٌفىع١دد 

 ٚزىجٝ أَفً أ١َةـ بٌس١ٍُؽ لحً ٖث بٌكىَةٔد.

٠عّدددً ْدددىت عٍدددٝ ١ِدددًبْ بٌكىٜدددَٛ أٚ ١ِدددًبْ ب١ٌّدددةٖ ٚبٌمدددمخ بٌكٓدددث أٚ  -ٕ

ـٛٔد لبقدً بأل١ٌَِٕٛٛ ٌسؿم٠م ُِسٜٛ عٍث بإلزٗةالذ ٟٚ٘ بٌحٛزةذ ٚعٍث بإلٔةوخ بٌّم

بٌؿدةئٝ ٚأِدةوٓ عٍدث بٌسؽه٠ددد ٜحمدةو ٌّدة ٘ددٛ ِؿدمل جةٌىَدِٛةذ ٚنٌدده جعدم بالٔسٙدةء ِددٓ 

 أعّةي بٌّحةٟٔ.

٠دددسُ ـدددسؽ أِدددةوٓ زىو١دددث بٌّٛبَددد١ى بٌحالَدددس١ه لبقدددً بٌؿدددٛبئٝ جةإلزُدددةع أٚ  -ٖ

بٌعددى٘ بٌّٕةَددث زحددمأ ِددٓ أِددةوٓ بٌحٛزددةذ أٌددٝ أِددةوٓ بٌّفددةز١ؽ ٚجدد١ٓ عٍددث بٌّفددةز١ؽ 

ظ ٚؾددمبذ بإلٚددةءخ جددةٌؿٛبئٝ ٚبٌحىب٠ددً ٚقالـددٗ ٠ٚددسُ زىو١ددث ٚجعٛددٙة ٚؾسددٝ ِكددةو

بٌّٛبَددد١ى لبقدددً بٌؿدددٛبئٝ جةٌعدددمل ٚبأللطدددةو بٌّؿدددملخ لبقدددً بٌىَدددِٛةذ ؾُدددث و١ّدددد 

 بألَالن بٌّىخ ـ١ٙة.

٠ددسُ ٜىٜٓددد غ١ّدد  بٌؿددٛبئٝ ٚعّددً بٌحددؤظ لحددً زىو١ددث غ١ّدد  أعّددةي عٍددث  -ٗ

ٌٛؾدةذ بٌسٛي٠د  ٚقالـدٗ بإلزٗةالذ ٚبٌحٛزةذ ٚعٍث بٌّفدةز١ؽ ٚبٌّكدةوظ ٚبٌّٛبَد١ى ٚ

ؾسٝ زىْٛ غ١ّ  بٌعٍث ٚبٌحٛزةذ بٌّمـٛٔد لبقً بٌؿةئٝ ٠ٚٛحٝ ٚغٙٙة بٌكةوغٟ عٍٝ 

ُِسٜٛ َطؽ بٌحالٜ ٚزىْٛ ؼ١ى جدةويخ أٚ ؼةُٜدد ودهٌه ٠ىبعدٝ عدمَ جدىٚي ِٛبَد١ى 

 بٌىٙىجةء عٓ ُِسٜٛ بٌح١ة٘ بٌٕٙةئٟ.
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جك عٍددٝ ٠ددسُ زىو١ددث غ١ّدد  بٌعٍددث ٚبٌحٛزددةذ ـددٟ أِةوٕٙددة ؾُددث بٌٓددىت بٌُددة -٘

بالوزفةعددةذ بٌّؿددملخ جةٌىَددِٛةذ ٚزعّددً ٌددٗ بوجطددد جّٛٔددد بألَددّٕر ٚبٌىِددً ٌؿدد١ٓ 

 بَسىّةي أعّةي بٌح١ة٘ ع١ٍٙة.

٠ػث بٌسمودم ِدٓ ِدىٚو بٌَُٛدسد بٌُّدسكمِد ـدٟ َدؿث بألَدالن بٌىٙىجةئ١دد  -ٙ

لبقددً غ١ّدد  بٌّٛبَدد١ى ٚبٌٍددٟ بٌّمـٛٔددد لبقددً بٌكىَددةٔد ٚبٌؿددٛبئٝ لحددً بزّددةَ ِىبؾددً 

ٌٍسموددم ِددٓ عددمَ بُٔددمبل٘ة أضٕددةء وِددٟ بٌكىَددةٔد أٚ ألٞ أَددحةت أقددىٜ بٌح١ددة٘ ٚنٌدده 

 ٚؾسٝ ال ٠ُسًٍَ بألِى أْ ٠عةل بٌسى١ُى جعم بٌح١ة٘.

عٕددم بٌٕسٙددةء ِددٓ ج١ددة٘ غ١ّدد  بٌؿددٛبئٝ ٚبألَددمؿ ٠مددَٛ بٌىٙىجددةئٟ جُددؿث  -6

بألَالن لبقً بٌّٛب١َى ٌػ١ّ  قطٜٛ بإلٔةوخ ٚبٌسؽه٠د ؾُث ِة ٘دٛ ٚبول جةٌىَدِٛةذ 

ةذ ِ  زػ١ّد  ٌؿةِدةذ بألَدالن لبقدً بٌحٛزدةذ بٌع٠ٍٛدد ؾُدث ِدة ٘دٛ َدةجك ٚبٌّٛبٖف

 نوىٖ.

٠ددسُ زىو١ددث غ١ّدد  بٌكددىلٚبذ ِددٓ ِكددةوظ بإلٔددةوخ ٚبٌٓةَدد١ٙةذ ٚبٌّفددةز١ؽ  -8

ٚبٌحىب٠ً ٚقالـٗ جعم بالٔسٙةء ِٓ ِىبؾً بٌم٘ةٔةذ ؾسٝ الزىْٛ زٍه بٌكدىلٚبذ عىٚدد 

ل٘ددةْ بٌددٛغ١ٙٓ بٌٕٙددةئ١ٓ ِددٓ ٌٍسٍددؿ ِدد  ِىبعددةخ أْ ٠ددسُ زؽط١ددد غ١ّدد  بٌحٛزددةذ لحددً 

 بٌؿٛبئٝ ٚأْ زىْٛ ٍَٙد بٌفه ٚبٌسىو١ث.

زعّدددً قطدددٜٛ بٌس١ٍفٛٔدددةذ ٚبي بٌس١ٍف٠ًدددْٛ لبقدددً ِٛبَددد١ى ُِدددسمٍد عدددٓ  -5

بٌس١ٖٛالذ بٌىٙىج١د ؾسٝ الزؿمش زىللبذ ِسمبقٍد ِعدةو ـسعّدً عٍدٝ زٓد٠ّٛ بألغٙدًخ 

 بٌُّسكمِد.

ؾددمخ لبقددً ِةَددٛوخ ٠ددسُ ٚٚدد  أَددالن أٚ ِٖٛددالذ وددً لبئددىخ ـىع١ددد ٚب -ٓٔ

ُِسمٍد وهٌه زٛٚ  ِٖٛالذ وً لبئىخ ع١ِّٛد ٚبؾمخ زسًٗ جٍٛؾد بٌسٛي٠  ِحةْدىخ 

لبقً ِةَٛوخ ٚبؾمخ جمطدى ِٕةَدث وّدة زٛٚد  لٚبئدى بٌمدٜٛ بٌكةٖدد لبقدً ِةَدٛوخ 

 ٚبؾمخ ٚزسػٗ ِحةْىخ ٌٍٛؾةذ بٌسٛي٠ .

 

 ؼسٚن اإللبءح اٌج١دح:
 ٛٚٛؼ ٚجمْٚ زعث.بٌؿٗٛي عٍٝ ْمخ  ٚةءخ وةـ١د زُّؽ جةٌىت٠د ج 

 .زػٕث بٌبالي بٌٓم٠مخ بٌٕةزػد عٓ ِٕةج  بٌٛٛء بٌّىوًخ بألْعد 

 .بٌسٛي٠  بٌعةلي ٌٍٛٛء ـٟ غ١ّ  أغًبء بٌؽىـد 

 .ِىةْ بٌٖٛٛي  ٌٝ أغًٙخ بإلٚةءخ جٌُٙٛد ١ٌٗةٔسٙة  

 .زػٕث بإلٔعىةَةذ بٌٓم٠مخ ٌٍٛٛء ِٓ قالي بألَطؽ بٌعةوُد 

 ِ ٗمو بإلٚةءخ أٚ جةٌُطؽ بٌّٛةء.زػٕث بٔحٙةو بٌع١ٓ َٛبء وةْ نٌه جُحث 

 

اٌؼٛاِددً اٌزددٟ رذدددد ػدددد اٌٛدددداد اٌىٙسث١ددخ أٚ ؼدددح 
 اإللبءح:

 .ْأجعةل بٌّىة 

 .بٌؿٛبئٝ ٚبألَطؽ بٌعةوُد ٚزٛي٠  بألضةش ٌْٛ 
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 ( أػّبي اٌج١بق2)
 

 رؼس٠ف ِٕٙخ اٌج١بق:
٠ّىٓ زعى٠فٙدة جمٔٙدة بٌطحمدد بٌاليِدد ِدٓ بٌّٛٔدد بٌسدٟ ٠ّىٕٙدة بْ زؽطدٟ بألَدطؽ 

َٛبء وةٔر قىَةٔد أٚ ِحةٟٔ جةقسالؾ أٔٛبعٙة جؽدى٘ بٌٖٛدٛي  ٌدٝ أَدطؽ ُِدس٠ٛد 

ٍٖحد ٚٔب١فد زسؿًّ بٌسمض١ىبذ بٌػ٠ٛد بٌّؿ١طد جٙة ٠ّٚىدٓ زٓدى١ٍٙة ؾُدث بألؼدىب٘ 

بٌّكٗٗددد ٌٙددة ٚبٌّٗددّّد ع١ٍٙددة ح ٠ّٚىددٓ أْ زىددْٛ ٔٙةئ١ددد ٌٍسٓددط١ث أٚ زؿٛدد١ى٠د 

ر وطحمددد ِٛٔددد قةوغ١ددد عٍددٝ ٌّددٛبل أقددىٜ زىوددث أٚ زٍٗددك ع١ٍٙددة ٚ نب ِددة بَددسكمِ

أَطؽ ِةئٍد ـإٔٙة زُّٝ ١ٌةَد أِة  نب بَسكمِر وطحمد ِٛٔد لبق١ٍد وّةلخ ٔٙٛ أَدفً 

بألَطؽ بألـم١د أٚ بٌّةئٍد أٚ بٌىأ١َد ـإٔٙة زُّٝ جةٌح١ة٘ ٚعةلخ ِدة ٠ىدْٛ َدّه زٍده 

َددُ ٌٚىددٓ ـددٟ ؾددةالذ قةٖددد ٠ُددسًٍَ بألِددى ي٠ددةلخ ٕ-٘.ٔبٌطحمددد ِددٓ بٌح١ددة٘ ِددة جدد١ٓ 

 ١ة٘ أوطى ِٓ نٌه.َّه بٌح

 

 األدٚاد اٌّعزقدِخ فٟ أػّبي اٌج١بق:
ألبخ بٌّح١ٙ ـٟ عًّ بٌطىٜٓد بإلجسمبئ١دد زؿدر بٌح١دة٘ ٚألبخ  بٌُّطى٠ٓ: -

 بٌحٕةء ـٟ بٌحٕةء ٚألبخ بٌّحٍٝ ـٟ ٌٗك بٌحالٜ.

 ٟٚ٘ لطعد قٓث ِىجعد بٌٓىً زُسكمَ ـٟ بٌسك١ٓٓ. :بٌّؿةوخ -

ً ِسدٛبيٞ ُِدسط١الذ أعال٘ددة أٚ ألبخ ِدٓ بٌكٓدث عٍدٝ ْدى ١ِدًبْ ب١ٌّدةٖ: -

غةٔحٙة ِموظ ٚجٙة ـمةعد ٘ٛبئ١د زّٛٓ ِعىـد أـم١دد بٌػُدُ بٌّدىبل ٚئدٗ أـم١دةو زّةِدةو 

 ٚنٌه عٕم ٚلٛع بٌفمةعد بٌٙٛبئ١د ـٟ ِٕسٗؿ زمو٠ع أٔحٛجد بٌّةء.

ألبخ ٌٛحٝ وأ١َد بألعّةي ٠سىدْٛ ِدٓ قد١ٝ جدٗ  ١ًِبْ بٌك١ٝ ربًٌِحدر: -

 ١َد بٌك١ٝ عٕم ٚيْ بألعّةي.ضمً ِعمٟٔ ِكىٜٟٚ ٌّٛةْ وأ

 ألبخ ز١ّٓٝ ج١ة٘ بٌٛبغٙةذ. بٌّٕػفىخ: -

 ٌٍٍُّؽ ٚٔػةوخ بٌحةت ٚبٌٓحةن. لةلَٚ زى١ُى: -

َددُ ٌٚددٗ ٓٗ×ٖٓألبخ قٓددح١د عحددةوخ عددٓ ٌددٛؼ ِمةَددٗ ؾددٛبٌٟ  بٌطددةٌِٛ: -

ِمحٙ قٓدحٟ ٌعّدً بٌّٛٔدد ٠ٚىـعدٗ بٌّحد١ٙ ج١دمٖ ب١ٌُدىٜ ١ٌدسّىٓ ِدٓ بٌطىٜٓدد أٚ 

 ج١مٖ ب١ٌّٕٝ. زٕةٚي بٌّٛٔد ٌٍح١ة٘

 َالؼ ز١ّٓٝ ج١ة٘ بٌؿػى بٌٕٗةعٟ. بٌٓةؾٜٛد: -
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ٖددٕمٚق أٚ  ٔددةء قٓددحٟ جٓددىً ٘ددىَ ٔددةلٕ ِمٍددٛت ٌسٛددى٠ث ِٛٔددد  بٌسىٕددد: -

 بٌح١ة٘ ـ١ٗ.

ألبخ ؾم٠م٠د وةٌُّّةو بٌٛدكُ جدىأٌ ِىجعدد بٌمطدةع  بٌحػىلخ: –بٌحٓىلخ  -

ٗدٕةعٟ ٌىٓدؿ ُِٕٕد ِٓ بٌٛغٗ ب٢قى جُّة١ِى ٖؽ١ىخ ٌمق أعّةي بٌح١ة٘ بٌؿػدى بٌ

ٚ يبٌد بٌمٓىخ بٌكةوغ١د ٌٛغٗ بٌح١ة٘ ٚبَسعّةي بٌحٓدىلخ ٠ىدْٛ جسٛغ١دٗ أَدٕةٔٙة  ٌدٝ 

 بٌُطؽ ٚبٌمق عٍٝ وأَٙة.

 ألبخ ٌح١ة٘ بٌؿٛبئٝ ٚبألَمؿ. بٌحىٚخ: -

َدُ ِدٓ ٓ٘ٚعةء ُِسم٠ى عٍٝ ْىً لطعد ِٓ وىخ لطى٘دة ؾدٛبٌٟ  بٌمٗعد: -

 بٌّٛٔد.بٌٗةظ بٌٍٗث ٚزُسكمَ ـٟ ِٕةٌٚد ٚٔمً بٌكىَةٔةذ ٚ

َدُ ِدٓ بٌٗدٍث َمبَدٟ بٌّمطد  ٌدٗ ٕ٘:ُِّٖٓةو وح١ى جطٛي ِدٓ  بألغٕد: -

ٜدىؾ ِدحطٝ جددىأٌ ُِدسٛٞ ٜٚددىؾ ؾدةل ٠ُٚددسكمَ ٌٕمدى بٌكىَددةٔةذ ٚبٌّحدةٟٔ ٚـددسؽ 

 بٌٕٓة٠ّ.

نوبع ٌٍح١ة٘ ٚ٘دٛ ٌدٛؼ ِدٓ بٌكٓدث بٌَّٛدىٟ أٚ بٌٍسًبٔدد جطدٛي ِدٓ  بأللخ: -

 ِسى ٌّىبغعد بَسٛبء أَطؽ بٌح١ة٘.ٕ:ٖ

ألبخ قٓح١د ٔٗؿ بَطٛب١ٔد ٌٙدة ِمدحٙ قٓدحٟ ٚزُدسعًّ ـدٟ ٌدؿ  بأليبيخ: -

بًٌٚب٠ددة ٚبألووددةْ عٕددم زمةجددً بٌؿددٛبئٝ ِعددةو أٚ زمةجٍٙددة جةٌُددمؿ ٠ٚكسٍددؿ ٔٗددؿ لطى٘ددة 

ؾُددث بزُددةع بٌددمٚوبْ بٌّطٍددٛت ٚزبٙددى ١ِددًخ عّددً بًٌب٠ٚددد بٌٍّفٛـددد ـددٟ  قفددةء أٞ 

ِددٓ أْ ٠ؽط١ٙددة  ع١ددٛت وأَدد١د ٚأـم١ددد بألووددةْ ٚقةٖددد  نب وةٔددر ع١ددٛت بٌّحددةٟٔ أوحددى

َّه وح١ى ِٓ بٌح١ة٘ ح ٠ٚبٙى ع١ث بأليبيخ ـٟ ٖعٛجد ل٘دةْ بٌُدمؿ جٍدْٛ ِكسٍدؿ 

 عٓ بٌؿٛبئٝ بٚ ل٘ةْ ؾةئط١ٓ ِسعةِم٠ٓ ج١ٍٔٛٓ ِكسٍف١ٓ.

لةٌدث أٚ ّٔدٛنظ ٌٗدث أغددًبء ِدٓ أعّدةي بٌػدحٍ أٚ بٌّٛيب٠ىددٛ  بالَدطّحد: -

 ػةوخ بٚ ؼ١ى٘ة.أٚبٌكىَةٔد ٚلم زىْٛ بالَطّحد ألعّةي ؾم٠م٠د أٚ ِعم١ٔد أٚ ٔ

ِٛاـددددفبد ثؼددددك اٌّددددٛاد اٌّعددددزقدِخ فددددٟ أػّددددبي 
 اٌج١بق:

ٚ٘ددٛ ٠ددمقً وعٕٗددى ٘ددةَ ـددٟ زىدد٠ٛٓ بٌكىَددةٔةذ جمٔٛبعٙددة ٚبٌّددْٛ  بٌّددةء: -

بٌّكسٍفددد ح ٠ٚٓددسىٜ أْ ٠ىددْٛ عددهت قددةٌٟ ِددٓ بألِددالؼ ٚبٌٓددٛبئث ٚبٌّددٛبل بٌػ١ى٠ددد 

عٍدددٝ  ٚبٌعٛدد٠ٛد ٠ٚٗدددٍؽ ٌٍٓدددىت ٠ٚٛددةؾ بٌّدددةء  ٌدددٝ بٌّددْٛ بٌّكٍٜٛدددد ٌّىٛٔةزٙدددة

 ٕ٘% ِٓ و١ّد بألَدّٕر ٚأؾ١ةٔدةو ٠ٛدةؾ جُٕدحد ٖ٘:8ٓبٌٕةْؿ جُٕث زسىبٚؼ ج١ٓ 

 ٌسى/١ْىةوخ إَّٔر ِٛةـد ٌٍكٍطد.

٠ُّٚٝ جةٌىودةَ بٌٗدؽ١ى ِكسٍدؿ بٌؿح١حدةذ ِٕدٗ بٌٕدةعُ ِٕٚدٗ بٌكٓدٓ  بٌىًِ: -

٠سىْٛ ِٓ ؾح١حةذ بٌىٛبوزً أٚ ب١ٌٍُىة ٠ُٚسكىظ ِٓ بٌٗؿىبء ٠ٚػث أْ ٠ىدْٛ قدةٌٟ 

ٚبٌطف١ٍ١ددةذ أٚ أٞ ِددةلخ ؼى٠حددد أقددىٜ ٠ٚػددث أْ ٠ىددْٛ بٌىِددً بٌُّددسكمَ ِددٓ بألزىجددد 
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% ٜفددً ٠ّٚىددٓ ٘.ٔؾددىِ ٠ٚعسحددى ٔب١ددؿ ٖددةٌؽ ٌالَددسكمبَ  نب وددةْ ٠ؿسددٛٞ عٍددٝ 

 بقسحةوٖ ـٟ بٌّٛل  ِٓ قالي ٚٚعٗ ـٟ بٌّةء ٚزهٚلٗ ٚزؿم٠م ُٔث ِىٛٔةزٗ.

ـدٟ ٚ٘ٛ ِٕدسع ِدٓ بٌؿػدى بٌػ١دىٞ زدُ زؿ٠ٍٛدٗ  ٌدٝ أوُد١م بٌىةٌُد١َٛ  بٌػ١ى: -

لوغدد ِا٠ٛدد ٠ّٚىدٓ زؿ٠ٍٛدٗ  ٌدٝ أ٠موٚوُد١م جةإلٜفدةء  ٓٓٔ:5ٓٓلوغد ؾدىبوخ ِدٓ 

بٌؿدةل جةٌّدةء ٚج٠ًدةلخ  ٚدةـد بٌّدةء  ١ٌدٗ ٠سؿدٛي  ٌدٝ عػ١ٕدد ١ٌٕدد ضدُ  ٌدٝ ٌحدةٟٔ غ١ددى ح 

٠ٕٚمُُ بٌػ١ى  ٌٝ أٔٛبع عم٠مخ ِٕٙة بٌػ١ى بٌؿٟ ٚبٌػ١ى بٌُدٍطةٟٔ ِدةء بٌػ١دى ٚبٌػ١دى 

 بٌّطفٟ.

 :ٞٚ٘دٛ ٔدةزع ِدٓ بٌػ١دى بٌؿدٟ ؾدم٠ص  بٌػ١ى بٌّطفدٟ بٌعدةل

َُ ٚأال ٠ُدسعًّ لحدً ِدىٚو ٓٗبٌؿىق بٌّطفٟ جةٌّةء جعم ـىلٖ جُّه 

 أَحٛع ِٓ ٜف١ٗ.

 :٘٠ػدث أْ ٠ىدْٛ  بٌػ١دى بٌّطفدٟ بٌُّدسكمَ ـدٟ بٌح١دة

 ُِ.ٖٔب١فةو ِٓ ٔةزع ؾىق أؾػةو ٍٖحد ٠ّٚى ِٓ ًِٙخ َعد ع١ٛٔٙة 

 :ٟٔ٠ٚىدددْٛ ِدددٓ بٌٗدددٕؿ بألجددد١ٙ بٌٓدددة٘ك  بٌػ١دددى بٌُدددٍطة

 ١ة٘ بٌّؿىٚق جٕةو ٘ةلئد.بٌح

٘ٛ بٌّةلخ َى٠عد بٌٓه  نب ِة أ١ٚؿ  ١ٌٙة بٌّةء ؾ١ص زىزفد  لوغدد  بٌػحٍ: -

ؾىبوزٙة جُىعد ٠ٚسّةَه ـٟ ـسىخ ٚغ١دًخ ٚ٘دٛ ٔدةزع ؾدىق بألؾػدةو بٌػحُد١د ٌٚٛٔدٗ 

بج١ٙ ِةئً ٌٍىِةلٞ أٚ بٌٛولٞ ٠ٚسطٍث قٍٝ و١ّةذ ل١ٍٍدد ِٕدٗ جةٌّدةء ٌٛدّةْ َدىعد 

عّددةي بٌّطٍٛجددد لحددً زٗددٍحٗ ح ٠ُٚددسكمَ ـددٟ بٌح١ددة٘ ٚأعّددةي بَددسكمبَ بٌػددحٍ ـددٟ بأل

 بٌفىَ ٚبًٌقةوؾ ٚبٌىىب١ّٔ ٚبٌىٛبج١ً ٚبألعّمخ.

عحددةوخ عددٓ ٔددٛع ِددٓ أٔددٛبع بٌػددحٍ بألوطددى ٔعِٛددد ٌٛٔددٗ أجدد١ٙ  بٌّٗدد١ٕ: -

للةئك ـٛو  ٚةـد بٌّةء  ١ٌٗ زحطئ ِدٓ بٌٓده ٚزٛدعؿ ِدٓ ْٓٔة٘ك ٠سٍٗث جعم ٔكٛ 

أٚد١ؿ  ١ٌدٗ و١ّدد وح١دىخ ِدٓ بٌّدةء ِد  زىدىبو بٌسٗدٍث  لٛخ زؿٍّٗ جعم بٌسٍٗث ـإنب ِدة

 عةلخ ِة ٠ٕسع عػ١ٕد ٚع١فد زُّٝ غحٍ ِمسٛي.

ٚ٘ددٛ ِٕددسع ِددٓ ٔددةزع ؾددىق بٌّددٛبل بٌػ١ى٠ددد ٚبٌط١ٕ١ددد  بألَددّٕر بٌعددةلٞ: -

بٌّؿس٠ٛددد عٍددٝ َدد١ٍىة أٚ أ١ٌِٕٛددة ٚأوُدد١م بٌؿم٠ددم ٌموغددد ؾددىبوخ عة١ٌددد ٌٚٛٔددٗ وِددةلٞ 

َددةعةذ ٚي٠ددةلخ ٓٔلل١مددد ٚبٌٕٙددةئٟ ّ٘ٗددةء  ١ٌددٗ ٚيِددٓ ْددىٗ بإلجسددمبئٟ جعددم  ٚددةـد بٌ

وػدُ ٚؾػدُ ودً ٓ٘ ٚةـد بٌّةء  ١ٌٗ زحطئ بٌٓه ح ٚ٘ٛ ٠عحم ـٟ ْىة٠ى ٚيْ ب١ٌٓىةوخ 

 .َٖٖ.١ْٓىةوخ 

ٚ٘ددٛ أؾددمش أٔددٛبع بألَددّٕر ٌٚددٗ وةـددد بٌكٗددةئٕ  بألَددّٕر بألجدد١ٙ: -

ٍدٖٛ ٌألَّٕر بٌعةلٞ ِ  ز١ًّٖ جٍٛٔٗ بٌح١ٙ بٌٕةٖ  العسّدةلٖ عٍدٝ قةِدةذ قةٖدد ٚق

ِٓ أوة١َم بٌؿم٠م ٚبٌهٞ ١ٛ٠ؿ بٌٍدْٛ بٌىِدةلٞ ٌألَدّٕر ِٚدٓ ِٛبٖدفةزٗ أٔدٗ َدى٠  

بٌٓدده  نب ِددة أٚدد١ؿ  ١ٌددٗ بٌّددةء  نب ِددة لددٛوْ جةألَددّٕر بٌعددةلٞ ٠ُٚددسكمَ ـددٟ بعّددةي 

 بٌح١ة٘ ٠ٚٛةؾ  ٌٝ ِٛٔد بٌػحٍ ـٟ أعّةي بٌىىب١ّٔ ٌسم٠ٛسٙة.
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ٗ لوغددةذ ٚ٘ددٟ ٔددةزع ٜؿددٓ بٌؿػددى بٌػ١ددىٞ بٌطح١عددٟ ٚجدد جددٛلوخ بٌؿػددى: -

ِسفةٚزد ِٓ بٌٕعِٛد ٠ٛدةؾ جموغدد ٔعِٛسدٗ ٌّٛٔدد بٌح١دة٘ ؾُدث بٌؿةغدد  ٌدٝ لوغدد 

 قٓٛٔد أٚ ٔعِٛد َطؽ بٌح١ة٘.

ٟٚ٘ جٍٍٛوبذ ِٓ وُى أؾػةو ٜح١ع١د ِطً وقدةَ  وُى بٌؿػى أٚ بٌىقةَ: -

بًٌعفىبٔددٟ ٠ٚددسُ زٗدد١ٕفٙة  ٌددٝ أؾػددةو ؾُددث أؾػةِٙددة ح ٚزٛددةؾ  ٌددٝ ِٛٔددد بٌح١ددة٘ 

 يب٠ىٛ ٚأْىةي غّة١ٌد ـٟ بألو١ٚةذ.ٌٍؿٗٛي عٍٝ أَطؽ ِٛ

ٟٚ٘ ِىوحةذ و١ّ١ةئ١د ِدٓ ُِدةؾ١ك بألؾػدةو بٌطح١ع١دد أٚ  أوة١َم بألٌٛبْ: -

 بٌّٕٗٛعد ح ٟٚ٘ زٛةؾ ٌّٛٔد بٌح١ة٘ ٌٍٖٛٛي  ٌٝ بٌٍْٛ بٌّٕةَث بٌّطٍٛت.

 

 
 ثؼك اٌّع١ّبد فٟ رٛـ١ف اٌج١بق:

ُدةَ ٚ٘ٛ ج١ة٘ وٚغ  َدطؿٗ بٌٕٙدةئٟ جدةٌحىٚخ ٌُدم بٌّ ج١ة٘ ٌُِّٛ: -

 ِٚأل بٌفىبؼةذ ٚٚحٝ بَسٛبئٗ.

ٚ٘ددٛ ج١ددة٘ ٔددةعُ غددمبو ُِٚددسٛـٟ ْددىٜٚ بٌّٛٔددد بٌاليِددد  ج١ددة٘ ِكددمَٚ: -

 ٚغٛلخ بٌٕٗعد بٌّطٍٛجد.

ٚ٘ٛ ج١ة٘ نٚ َّه وح١ى ـٟ ِػّٛعٗ أٚ ـٟ جعٙ أغدًبء  ج١ة٘ ِسىجٟ: -

ِٕدٗ ٠ٚؿددمش نٌدده عٕددم ٚغدٛل زعددىظ  ـددٟ بألَددطؽ بٌّطٍدٛت ج١ةٚددٙة ـ١ٛددطى بٌّحدد١ٙ 

 ٌح١ة٘ ـٟ جعٙ بألغًبء ٌٛحٝ بَسمةِسٗ ٚبَسٛبئٗ.٠ًٌةلخ َّه ب

ٚ٘ددٛ ج١ددة٘ ٠ؿسددٛٞ عٍددٝ ُٔددحد ِددٓ بٌػ١ددى ٌددُ ٠ُددسىًّ  ج١ددة٘ ِفددِٛ: -

  ٜفةت٘ة ـ١ؿمش أْ زٕفػى جعٙ ؾح١حةزٙة جّػىل زعىٚٙة ٌىٜٛجد أٚ  نب ُِٙة بٌّةء.

ٚ٘دٛ ج١دة٘ عٍدٝ جطةٔدد ٚدع١فد أٚ ؼ١دى ل٠ٛدد بٌسّةَده ِد   ج١ة٘ ِطحدً: -

ىَددةٔد ٌٍُددمؿ ٚ٘ددٟ ظددة٘ىخ وط١ددىبو ِددة زؿددمش  نب ِددة زددُ عّددً بٌطددٛت ٌٍؿددةئٝ أٚ بٌك

 بٌح١ة٘ جمْٚ ٜىٜٓد بجسمبئ١د ٚ٘ٛ ِعى٘ ٌٍُمٜٛ.

ٚ٘ددٛ ج١ددة٘ زددُ عٍّددٗ جعددم ْدده بٌّٛٔددد بٌُّددسكمِد ـددٟ  ج١ددة٘ ِمسددٛي: -

زؿ١ٛىٖ ٚعةلخ ِدة زؿدمش زٍده بٌبدة٘ىخ عٕدم زك١ّدى و١ّدد وح١دىخ ِدٓ بٌّٛٔدد ضدُ زسدىن 

ة ِدىخ أقدىٜ جعدم  ٚدةـد بٌّدةء ؼ١ٍٙدة ـسفمدم لٛزٙدة جُحث ؼهبء بٌعةًِ ٠ٚعةل بَدسعّةٌٙ

 ٚزمقً ـٟ يِٓ ْىٙة بالجسمبئٟ لحً بالَسكمبَ.

ٚ٘دٛ ج١دة٘ نٚ ْدىٚـ ْدعى٠د ٠ؿدمش لبئّدةو ـدٟ  ج١ة٘ ًِّٕ أٚ ِٓدعى: -

ِٕطمدددد بٌسمدددةء بٌكىَدددةٔةذ جةٌّحدددةٟٔ أَدددفً بٌىّدددىبذ ٚجددد١ٓ بألعّدددمخ ٚبٌّحدددةٟٔ ٚـدددٟ 

 بٌّمـٛٔد ـٟ بألَمؿ.بٌُّطؿةذ بٌىح١ىخ ٚعٕم ِٛب١َى بٌىٙىجةء 

ٚ٘ٛ ج١ة٘ زٕفًٗ عٕٗ ٜحمد بٌٛٙةوخ ٌعمَ زّةَدىٙة ِد   ج١ة٘ ِطمطك: -

بٌطحمددد بٌسة١ٌددد ٌٙددة أٚ ِدد  بٌحطةٔددد جُددحث ٔعِٛسٙددة أٚ ٌّددىٚو ِددمخ ٠ٍٜٛددد ـةٖددٍد جدد١ٓ 

 ِىؾٍد زٕف١ه وً ِّٕٙة.
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ٚ٘ٛ ج١ة٘  ٔفٍٗر عٕدٗ بٌمٓدىخ بٌكةوغ١دد ِطدً بٌّٛيب٠ىدٛ  ج١ة٘ ِمٓى: -

عٟ  نب ِددة وةٔددر بٌحطةٔددد ٚددع١فد أٚ ؼ١ددى ِسّةَددىد ِدد  بٌٛددٙةوخ أٚ أٚ بٌؿػددى بٌٗددٕة

 جُحث ٔعِٛسٙة.

٠ٚؿددمش ـددٟ بٌح١ددة٘ بٌددهٞ ٠ددسُ عٍددٝ ؾددٛبئٝ ٌددُ زؽُددً غ١ددمبو  ج١ددة٘ ٍِّددؽ: -

جةٌّةء ـسّسٕ بٌّحةٟٔ بٌّةء ِٓ بٌح١ة٘ ٚزٕطى بٌٍّؽ عٍٝ بٌح١ة٘ وّة ٠ؿدمش نٌده  نب 

 بٌّمىوخ.ِة بَسكمَ بألَّٕر بٌعةلٞ جُٕحد أعٍٝ ِٓ بٌُٕث 

 

 رعٍعً ِسادً أػّبي اٌج١بق:
َُ ِة ٌُ ٠ىٓ لم زُ زفى٠ؽٙدة ٔزفى٠ػ  غ١ّ  ٌؿةِةذ بٌّحةٟٔ جعّك ال ٠مً عٓ  -ٔ

 أضٕةء بٌحٕةء.

وِ غ١ّ  بٌؿٛبئٝ وْةو ؼ٠ًىبو جةٌّةء ِ  ؾىٙة جةٌفىْد بٌٍُه  نب ًٌَ بألِى  -ٕ

. 

جّٛٔدد  عًّ ٜىٜٓد ع١ِّٛد عٍدٝ بٌؿدٛبئٝ ِدٓ بٌدمبقً ٚبٌكدةوظ ٚبألَدمؿ -ٖ

وًِ ٚنٌه عٓ ٜى٠ك  ٌمةء بٌّٛٔدد بٌٍحدةٟٔ لدهـةو  َٖٔوػُ إَّٔر ٌىً ِٓ٘ٗىٛٔد ِٓ 

َددُ ٚزىددْٛ ؾددةلخ ٘.ٓجةٌُّددطى٠ٓ عٍددٝ بٌؿددةئٝ ؾسددٝ ٠ٗددً َددّىٙة عٍددٝ بٌؿددةئٝ  ٌددٝ 

 بٌٍٍّّ زؽطٟ غ١ّ  ُِطؿةذ بٌؿةئٝ جةٌىةًِ.

 ِٚعمالذ ِٛٔد بٌطىٜٓد ٟ٘:

بٌؿٛبئٝ جُّه  ِسى ُِطؽ ِٕٓٓٓوػُ إَّٔر )زفىل ٓ٘ٗوًِ +  َٖٔ

ٓ.٘)َُ 

عّددً بٌحددؤظ ِددٓ ِٛٔددد بٌػددحٍ بٌّعػددْٛ جةٌّددةء ؾسددٝ زٓدده جُددىعد ٠ٚفددىل  -ٗ

َددُ جُددّه ٜحمددد ٓٔ×ٖجددةٌحىٚخ ٚزىددْٛ عٍددٝ ْددىً ِٕٓددٛو وجددةعٟ ُِددسط١ً أجعددةلٖ 

بٌحطةٔددد ٚبٌؽددى٘ ِٕٙددة ٚددّةْ بَددسٛبء َددطؽ بٌح١ددة٘ ٚزؿم٠ددم َددّه بٌح١ددة٘ جؿُددث 

ِسدى وأَد١ةو ٘.ٔ:َُٕ أـم١دةو ِٚدٓ ٓ٘:6٘بَسٛبء َطؽ بٌّحةٟٔ ٚزعًّ عٍٝ أجعةل ِٓ 

٠ٚٛحٝ ع١ٍٙة غ١ّ  ؾٍٛق بٌٕػةوخ ٚجٛزةذ بٌىٙىجدةء ٚعٍدث بٌىٙىجدةء ٌسىدْٛ غ١ّعٙدة 

 ـٟ ُِسٜٛ بٌح١ة٘ بٌٕٙةئٟ ٠ٚػث زى١ُى٘ة جعم  زّةَ ع١ٍّد بٌح١ة٘.

ِىؾٍد عًّ بٌٛزةو ٟٚ٘ زّطً ع١ٍّد ًِء ج١ٓ بٌحؤظ ـدٟ بالزػة٘دةذ بٌط١ٌٛدد  -٘

 ٔ:ٕ:ٙٛٔد بٌحطةٔد بٌّىٛٔد ِٓ إَّٔر ٚغ١ى ٚوِدً جُٕدحد ٚبٌعى١ٚد جةٌُّطى٠ٓ جّ

أٚ ؾُث بٌّٛبٖفةذ ٠ٚفًٛ ي٠ةلخ بألَّٕر ـٟ ِٛٔدد بألٚزدةو ؾسدٝ  ٔ:ٖ:5أٚ جُٕحد 

زسؿًّ لوع بٌممخ بٌكٓث ع١ٍٙة ٚبٌؽدى٘ ِٕٙدة زُد١ًٙ ع١ٍّدد بٌحطةٔدد ٌٍؿٗدٛي عٍدٝ 

٠ًٌدةلخ ـدٟ َدّه أَطؽ ِٕسبّد ُِٚس٠ٛد ؾ١ص ٠ُّأل ـ١ّة ج١ٕٙدة ٠ٚدموع جدةٌٛزى إليبٌدد ب

 بٌح١ة٘.

زددم١ُِ بٌٕٛبٖددٟ ٚبألوسددةؾ ٚ٘ددٟ زّطددً ع١ٍّددد ج١ددة٘ ٌىةـددد ٔٛبٖددٟ بٌؿددٛبئٝ  -ٙ

ٟٚ٘ بًٌٚب٠ة بٌكةوغ١د وّة ٌدٛ وةٔدر أٚزدةو ٚزعّدً ِدٓ ِٛٔدد بٌُدّٕر ٚبٌػ١دى ٚبٌىِدً 

ِ   ٚةـد زٓع١ىخ غحٍ ؾسدٝ زػدؿ ٚزسٗدٍث َدى٠عةو ٚزٛدحٝ جةٌدهوبع  ٔ:ٖ:8جُٕحد 

 ةًٌب٠ٚد.ٚزٛيْ ج١ًّبْ بٌك١ٝ ٚزًٜٚ ج
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عًّ ٜحمد بٌحطةٔد ؾ١ص زىِ لحٍٙة بٌؿٛبئٝ وْدةو ؼ٠ًدىبو جةٌّدةء ٠ٚدسُ بٌّدًء  -6

َددُ جّٛٔددد ِىٛٔددد ِددٓ أَددّٕر ٚغ١ددى ٘.ٔجدد١ٓ بألٚزددةو جّٛٔددد بٌحطةٔددد جُددّه ِسَٛددٝ 

ؾُث بٌّٛبٖفةذ ٚزفىل بٌّٛٔد جٛبَطد بٌّؿدةوخ ضدُ  ٔ:ٖ:5أٚ  ٔ:ٕ:ٙٚوًِ جُٕحد 

بٌحطةٔد ِ  ٚغٗ بألٚزةو ضُ زّدٍ جّؿدةوخ جعدم  زموع غ١مبو جةَسكمبَ بٌهوبع ٌٛحٝ ٚغٗ

ؾُدث بٌّٛبٖدفةذ ز٠ٛٙسٙدة ِدمخ ٔٗدؿ َدةعد ٠ٚدسُ ٔٙدٛ بٌُدطؽ بٌكدةوغٟ ٌٍحطةٔدد 
 بٌّؿملخ ٌٙة وة٢زٟ:

 :٠ّددٍ بٌُددطؽ بٌكددةوغٟ جةٌسكٓدد١ٓ  نب ِددة وةٔددر بٌؿددٛبئٝ ِعددمخ ٌٍددم٘ةٔةذ  أٚالو

 ١ٍٗ .جةٌػ١ى أٚ بٌؽىبء ؾ١ص زؽطٟ َطؽ أٍٍِ قٓٓ ٠ّٛٓ زّةَه بٌم٘ةٔةذ ع

 :٠ٍّ بٌُطؽ بٌمبقٍٟ جةٌسك١ٓٓ ضُ جةٌّؿةوخ ٌٍسٕع١ُ  نب ِة وةٔر بٌؿٛبئٝ  ضة١ٔةو

ِعمخ ٌم٘ةٔةذ ب٠ًٌر أٚ بٌحالَس١ه أٚ ٚوق بٌؿةئٝ أٚ ـىل أٞ ِدةلخ و١ّ١ةئ١دد ؾم٠طدد 

 أٚ جةٌفىْد. جةٌىٌٚد

 :ال زكٓٓ ٚال زٍّ جةٌّؿةوخ ٚ ّٔة زّٓٝ جةٌّٓٝ أٚ زّٕػً أٚ زًٍِه  نب  ضةٌطةو

ر بٌؿددٛبئٝ ِعددمخ الَددسمحةي ٜحمددد ٚددٙةوخ ِددٓ أٞ ٔددٛع ِددٓ بألٔددٛبع َدد١ٍٟ ِددة وةٔدد

 نوى٘ة ـ١ّة جعم.

عّددً ٜحمددد ٚددٙةوخ ٚ٘ددٟ عحددةوخ عددٓ بٌٛغددٗ بٌٕٙددةئٟ ٌٍح١ددة٘ ٠ٚىددْٛ ؼةٌحددةو  -8

 َُ ِٕٙة أٔٛبع عم٠مخ ٠ٗعث ؾٗى٘ة ٚٔهوى ِٕٙة:٘.ٓجُّه 

 .ٚٙةوخ ١ِٕٗ ر لبق١ٍد ٌؽ١ى بٌّٕةٜك بٌُةؾ١ٍد ر 

  ر لبق١ٍد ٚقةوغ١د ٌؽ١ى بٌّٕةٜك بٌُةؾ١ٍد ر.ٚٙةوخ ـط١ُد غح١ُد 

 .ٚٙةوخ ـط١ُد بَّٕس١د ر لبق١ٍد ٚقةوغ١د ر 

 .ٚٙةوخ ٜىٜٓد جةٌّةو١ٕد َُِّٛد ٚ ؼ١ى َُِّٛد ر قةوغ١د ر 

 .ٚٙةوخ ِٛيب٠ىٛ ر لبق١ٍد ٌألَفةي ٚبٌٛيوبذ ٚقةوغ١د ر 

 .ٚٙةوخ جةٌؿػى بٌٕٗةعٝ ر قةوغ١د ر 

 .ٚٙةوخ زىبزًٚ ر قةوغ١د ر 

 

 شِخ ٚاٌؼبِخ ٌٍج١بق:اٌؽسٚن اٌال
وِ غ١ّ  بٌؿٛبئٝ وْةو ؼ٠ًدىبو جةٌّدةء ِد  زفى٠دػ بٌعدىب١ٍِ ٚلق بٌكدـٛبج١ى  -ٔ

 ِٚٛب١َى بٌىٙىجةء.

عًّ ٜىٜٓد ع١ِّٛد عٍٝ بٌؿدٛبئٝ ٚبألَدمؿ ٚوْدٙة جةٌّدةء ِدىز١ٓ ١ِٛ٠دةو  -ٕ

 أ٠ةَ. ٖٖحةؾةو ُِٚةءبو ٌّمخ 

ً ِّٕٙددة ٌٛددّةْ عّددً بٌحددؤظ ٚبألٚزددةو ٜحمددةو ٌٍّٛبٖددفةذ بٌكةٖددد جسٓددؽ١ً ودد -ٖ

 بَسٛبء َطؽ بٌح١ة٘.

عًّ  ١ِدةذ بٌٕٛبٖدٟ ٚبألوسدةؾ ِٚعدةجى بٌفسؿدةذ ٚبٌػٍُدةذ ٚبٌعمدٛل جّٛٔدد  -ٗ

 ِطةجمد ٌٍّٛبٖفةذ بٌكةٖد جسٓؽ١ٍٙة.

عًّ ٜحمسٟ بٌحطةٔد ٚبٌٛٙةوخ عٍٝ ِىؾٍس١ٓ ٜحمدةو ٌٍّٛبٖدفةذ بٌكةٖدد جٙدة  -٘

 َُ.ٕجُّه ِسَٛٝ 
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مي ج١دة٘ بٌّٗد١ٕ بٌدمبقٍٟ جح١دة٘ ٠ىبعٝ ـدٟ بٌّٕدةٜك بٌُدةؾ١ٍد أْ ٠ُدسح -ٙ

 زك١ٓٓ ٚج١ة٘ بٌٛبغٙةذ جةٌفط١ُد بألَّٕس١د.

غ١ّدد  بًٌٚب٠ددة بٌمبق١ٍددد بٌٕةزػددد ِددٓ زمةجددً بٌؿددٛبئٝ ٚبألَددمؿ ٠ٍددًَ زؿم٠ددم  -6

 ِٛبٖفةزٙة ِٓ ؾ١ص بَسمبوزٙة أٚ بَسىجةعٙة.

بٌػ١ى بٌُّسعًّ ـٟ بٌح١دة٘ الجدم ٚأْ ٠ىدْٛ ِدٓ بٌٕدٛع بٌػ١دم ؾدم٠ص بٌؿدىق  -8

 بٌؿٛ٘ ٠ُٚسعًّ عٍٝ أ٠د عػ١ٕد ٚال ٠ُسكمَ  ال جعم َحعد أ٠ةَ ِٓ ٜف١ٗ.ِطفٟ ـٟ 

٠ػث بٌسموم ِٓ بَسٛبء أٚغٗ بٌّحةٟٔ ٚٚحٝ بٌح١ة٘ جةٌممخ ٚبٌدهوبع ١ِٚدًبْ  -5

 ب١ٌّةٖ ٚٔؿر بألغًبء بٌحةويخ ِٕٗ ٌٍؿٗٛي عٍٝ أَطؽ ُِس٠ٛد زّةِةو.

ةلخ ٍِؤ٘دة جدٕفٍ زى١ُى غ١ّ  بٌحؤظ بٌػح١ُد جعم  زّةَ ِىبؾً بٌحطةٔد ٚ ع -ٓٔ

 بٌّْٛ بٌُّسكمِد ـٟ بٌحطةٔد.

زعّددً ٜحمددد ٚددٙةوخ عٍددٝ بٌحطةٔددد جعددم زّددةَ بَددسٛبئٙة ٜحمددةو ٌٍّٛبٖددفةذ  -ٔٔ

 بٌكةٖد جٙة ٚبألَّةء بٌّهوٛوخ ٌٙة ؾُث ٔٛعٙة.

 ثؼك أٔٛاع اٌمٙبزح اٌداخ١ٍخ ٚاٌقبزج١خ:
 

 ( ِف١ؿ اٌذٛائه ٚاألظمف:1)
َدُ جّٛٔدد بٌػدحٍ بٌّعػدْٛ ٘.ٓه ٠ٚعًّ عٍٝ بٌؿٛبئٝ بٌمبق١ٍد ٚبألَمؿ جُدّ

جّةء بٌػ١ى بٌٍُطةٟٔ ٠ٚفًٛ ٌٗ بَسكمبَ غحٍ ِٓ ٔدٛع غ١دم ٠ُدّٝ ِٗد١ٕ ٚال ٠دسُ 

بٌٓىٚع ـٟ عًّ ٜحمد بٌٛٙةوخ  ال جعم ِىٚو ضالضد أ٠ةَ عٍٝ بأللً عٍٝ ٜحمدد بٌحطةٔدد 

ٚبٌسٟ زىْٛ لم ُوْر جةٌّةء ِىز١ٓ ١ِٛ٠ةو ٚزفىل ٜحمدد بٌٛدٙةوخ جّؿدةوخ أٚ جةٌسكٓد١ٓ 

ٜٛ جةٌممخ ٚزكمَ غ١مبو جةٌٍّ جةٌّؿةوخ أٚ جةٌحىٚخ ؾسٝ زٗدً  ٌدٝ لوغدد بٌٕعِٛدد ٚزُ

ٚبٌٍّع١ددد بٌّطٍٛجددد ٠ّٚىددٓ بَددسىجةع بًٌٚب٠ددة ٚبألووددةْ أٚ ٌفٙددة جددةأليبيخ ؾُددث بٌطٍددث 

 ِٚىٛٔةذ ِٛٔد ٚٙةوخ ب١ٌّٕٗ عحةوخ عٓ:

ِسدى ُِدطؽ ِدٓ  ٘ٔوػُ غ١ى ٍَطةٟٔ ) زفدىل ٔؿدٛ ٗ:١ْ٘ىةوخ ١ِٕٗ + ِٓ 

 َُ عٍٝ بٌؿٛبئٝ ٚبألَمؿ (.٘.ٓه بٌٛٙةوخ َّ

 ٠ّىٓ  ٚةـد ُٔث ج١ُطد ِٓ بألَّٕر بألج١ٙ  ٌٝ بٌّٛٔد ٌسم٠ٛسٙة .

 

 ( اٌفط١عخ اٌججع١خ:2)
زعّددً عٍددٝ بٌؿددٛبئٝ بٌكةوغ١ددد ِددٓ ِٛٔددد بٌّٗدد١ٕ ٚبألَددّٕر بألجدد١ٙ ٚبٌػ١ددى 

َددُ ِدد   ٚددةـد أوةَدد١م بٌسٍدد٠ٛٓ بٌّطٍٛجددد ٚزكددمَ غ١ددمبو جددةٌحىٚخ ٠ّٚىددٓ أْ ٘.ٓجُددّه 

جةٌّٕػفىخ عٍٝ ْدىً قطدٜٛ ١ٌٜٛدد ٚعىٚد١د أٚ زمُد١ّٙة  ٌدٝ عدىب١ٍِ عٍدٝ زّٓٝ 

ْىً زىبج١  ؾػةوٞ أٚ زم١ُُ بٌٛبغٙد ١ٌٜٛةو ٚعى١ٚةو جةٌعىب١ٍِ ـٟ ِٕة١َث أعسدةت 

ٚغٍددٍ بٌٓددحةج١ه أٚ زسددىن َددةلخ َُِّٛددد ؾُددث بٌّٛبٖددفةذ بٌّطٍٛجددد جةٌىَددِٛةذ 

 ِٚىٛٔةزٙة وةٌسةٌٟ:

وػُ إَّٔر أج١ٙ +أوة١َم بٌس٠ٍٛٓ ٘وػُ غ١ى ٍَطةٟٔ + ١ْ٘ىةوخ ١ِٕٗ + 

 َُ (.٘.ِٓسى ُِطؽ ٚٙةوخ جُّه  ٘ٔجةٌٍْٛ بٌّطٍٛت ) زفىل ٔؿٛ 
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 ( اٌفط١عخ األظّٕز١خ:3)
زعّددً عٍددٝ بٌؿددٛبئٝ بٌكةوغ١ددد وةٌحٕددم بٌُددةجك ِددٓ ؾ١ددص أٖددٛي بٌٗددٕعد  ال أْ 

 ِىٛٔةزٙة ِٓ بٌّْٛ زسىْٛ ِٓ:

ِطفدٟ + أوةَدد١م وػددُ غ١دى ٘وػددُ أَدّٕر أجد١ٙ + ْٓٔد١ىةوخ جدٛلوخ ؾػدى + 

 َُ ( .٘.ِٓسى ُِطؽ ٚٙةوخ جُّه  ٘ٔبٌس٠ٍٛٓ بٌّطٍٛجد ) زفىل ٔؿٛ 

 

 ( اٌطسنؽخ ثبٌّبو١ٕخ اٌؼبد٠خ ٚاٌّّعٛظخ:4)
ٚزعّددً عٍددٝ بٌٛبغٙددةذ بٌكةوغ١ددد ِٕٙددة ٜىٜٓددد َددةلخ أٚ َُِّٛددد جّؿددةوخ 

٠ّٚىٓ أْ زعًّ ِٓ ْىبئؽ أـم١د أٚ وأَد١د ْدى٠ؿد َُِّٛدد ْٚدى٠ؿد َدةلخ ٚزعّدً 

 سىْٛ ِٓ:ِٓ قٍطد ز

ْدد١ىةوخ غ١ددى  ٕ٘,ْٓدد١ىةوخ أَددّٕر أجدد١ٙ +  ٕ٘.ْٓدد١ىةوخ جددٛلوخ ؾػددى + 

 ِطفٟ 

 ِسى ُِطؽ ٚٙةوخ ِٓ بٌطىٜٓد ( . ٘ٔ:ٕٓ) زفىل ٔؿٛ 

ٚ نب ِة زىور بٌطىٜٓد جٓىٍٙة جعم بٌىِ زُّٝ بٌطىٜٓد بٌعةل٠د أٚ ُُِّدّد 

أْ ٔؿٗدً  أِة  نب ِة زُ ُِٙة جةٌّؿةوخ أٚ بٌحدىٚخ ِد  بٌٛدؽٝ ِد  بٌٛدىت ـإٕٔدة ٠ّىدٓ

 عٍٝ أَطؽ ِطىٜٓد َُِّٛد.

 

( لددددٙبزح ِددددٓ ث١ددددبق رقؽدددد١ٓ نجمددددخ ٚاددددددح أٚ 5)
 نجمز١ٓ:

ٚزعّدً عٍددٝ بٌؿددٛبئٝ بٌمبق١ٍددد جّٛٔددد بٌُدّٕر ٚبٌػ١ددى ٚبٌىِددً ٌّىبؾددً بٌح١ددة٘ 

بٌعةل٠ددد بٌكةٖددد جّٛٔددد بٌحطةٔددد بٌُددةجمد  ال أٔددٗ جعددم ـددىل ٚلوع بٌّٛٔددد عٍددٝ بٌؿددةئٝ 

ِدد  وِ بٌّددةء ع١ٍٙددة ٚنٌدده ـددٟ ؾىوددد لبئى٠ددد ٚز٠ٛٙسٙددة ٠ددسُ ِددٍ بٌؿددةئٝ جةٌسكٓدد١ٓ 

ِٕسبّددد عٍددٝ غ١ّدد  أَددطؽ بٌح١ددة٘ ؾسددٝ زٕددمِع غ١ّدد  ؾح١حددةذ بٌىِددً جحعٛددٙة ٠ٚددسُ 

 ٔٙةء بٌعًّ جةٌٍّ جةٌّؿةوخ ٌػعً بٌُطؽ ٔةعّةو ؾُث بٌّٛبٖفةذ بٌّطٍٛجدد ٚزسىدْٛ 

 بٌّٛٔد ِٓ:

ِسدى ُِدطؽ  ٓٗ:ٓ٘وػُ إَّٔر ) زفىل ِٓ  ٓ٘ٔغ١ى +  َٖ٘.ٓوًِ +  َٖٔ

 َُ (.٘.ٔ:ٕبٌؿٛبئٝ جُّه ِٓ  عٍٝ

 

 

 ( لٙبزح ث١بق اٌّٛشا٠ىٛ:6)
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ٚزعّددً عٍددٝ بٌؿددٛبئٝ بٌمبق١ٍددد ٚبٌكةوغ١ددد ٚبٌددٛيوبذ ٚبألَددفةي ٚ زُددسكمَ ـددٟ 

بألِةوٓ بٌّعىٚد ٌالَسعّةي ٚبٌؿىود ٚبالؾسىةن ٚبٌىٜٛجدد ٚب١ٌّدةٖ ٚ٘دٛ ج١دة٘ لدٛٞ 

ٗ ـٟ ُِدةؾةذ وح١دىخ ٔةعُ بٌٍٍّّ ْم٠م بٌٗالجد نٚ ل١ّد غّة١ٌد  ال أٔٗ ال ٠فًٛ عٍّ

ٔبىبو إلِىةْ زعىٚٗ ٌٍسٓمك ٚؾمٚش زّٕد١الذ ـ١دٗ ٌدهٌه ٠دسُ زمُد١ّٗ ١ٌٜٛدةو جةَدسكمبَ 

ِسددى ٌسفددةلٞ ٔقددٛٔ ِددٓ بٌٕؿددةٌ أٚ ْددىبئؽ ِددٓ بًٌغددةظ عٍددٝ ُِددةـةذ ال ز٠ًددم عددٓ 

ؾمٚش ِطً ٘هٖ بٌسٓدممةذ ـدٟ َٚدٝ بٌسىج١عدةذ ٠ٚدسُ عّدً ِىبؾدً بٌح١دة٘ بٌّٛيب٠ىدٛ 

 عٍٝ بٌسىز١ث بٌسةٌٟ:

عّددً غ١ّدد  ِىبؾددً بٌح١ددة٘ ِددٓ ؼُدد١ً ٌٍؿددٛبئٝ ٜٚىٜٓددد ع١ِّٛددد ٚجددؤظ )أ( 

ٚأٚزةو ٚجطةٔد ٜحمةو ٌّة َحك  ال أٔدٗ ٠ٖٛدٝ ج٠ًدةلخ ُٔدحد بألَدّٕر ـدٟ ِٛٔدد بٌحطةٔدد 

وًِ ٚزكٓٓ بٌحطةٔد غ١دمبو لْٚ ِدٍ ٚزّٓدٝ جعّدً زّٛغدةذ أـم١دد  ٖوػُ /َٖٓ٘ ٌٝ 

 حمد بٌٛٙةوخ ِعٙة.َُ ٌّٛةْ زّةَه َُٜ٘ عٍٝ ُِةـةذ أـم١د ٔأٚ زّٕػً جعّك 

)ت( زىو١ث قٛٔ ِٓ بٌٕؿةٌ أٚ ْىبئؽ ِٓ بًٌغةظ عٍٝ ُِةـةذ أـم١د الز٠ًدم 

ِسى عٍٝ ِٛٔد بٌحطةٔدد جىةِدً بوزفدةع بٌح١دة٘ بٌّطٍدٛت ٚزدٛيْ وأَد١ةو ٚزٛدحٝ ٔعٓ 

أـم١ةو عٍٝ ب١ًٌّبْ ٚبٌهوبع وّة ٌٛ وةٔدر أٚزدةو ٚزُدسعًّ بٌكدٛٔ بٌٕؿةَد١د ِدٓ أجعدةل 

ٗ×ٔ.٘. ُِ 

ٚددٙةوخ بٌّٛيب٠ىددٛ جددةٌٍْٛ بٌّطٍددٛت ٚبٌؿٗددٛخ بٌاليِددد ٜحمددةو  )ظ( عّددً ِٛٔددد

 ٌٍّٛبٖفةذ ٚنٌه جّٛٔد ِىٛٔد ِٓ:

) زفددىل  ٔ:ٔ:ٖأٚ  ٔ:ٕ:ٖأَددّٕر أجدد١ٙ ٚجددٛلوخ ؾػددى ٚؾٗددٛخ وقددةَ جُٕددحد 

 َُ (.ِٕسى ُِطؽ جُّه َُ٘ أٚ ِٔسى ُِطؽ جُّه ٓٔٔؿٛ 

ٌٓدىبئؽ زفىل بٌّٛٔد عٍٝ بٌؿةئٝ ٚزٛؽٝ غ١مبو ٚزموع عٍٝ ُِسٜٛ بٌكٛٔ أٚ ب

. 

)ل( جعددم  زّددةَ غفددةؾ ِٛٔددد بٌٛددٙةوخ ٠ددسُ عّددً ِىؾٍددد بٌػٍددٟ ٚبٌٗددمً ٚنٌدده 

جةَددسكمبَ أؾػددةو غددالء ٠م٠ٚددد أٚ ١ِىة١ٔى١ددد زسددموظ ِددٓ بألؾػددةو بٌكٓددٕد ِدد  بٌددىِ 

جةٌّةء ؾسٝ ٠سُ وٓؿ بٌؿٗٛخ ضدُ زىدىو ٘دهٖ بٌع١ٍّدد ـدٟ بألؾػدةو بأللدً قٓدٛٔد ؾسدٝ 

 عٍٝ أٚغٗ ٍُِةء ٔةعّد .بٌٖٛٛي  ٌٝ بألؾػةو بٌٕةعّد ٚعٕم٘ة ٔؿًٗ 

)٘ددـ( ٠ددسُ عّددً بالَددسٛود بٌاليِددد ٌُددم بٌطمددٛت أٚ بٌسُدد٠ٍٛ بٌٕددةزع ـددٟ ٜحمددد 

بٌٛٙةوخ ٔس١ػد ع١ٍّد بٌػٍٟ ٚنٌه جّٛٔدد ِطةجمدد ٌٍُّدسكمِد ـدٟ بٌٛدٙةوخ أٚ جى١ّدد 

ِؿػددٛيخ ِددٓ ِٛٔددد بٌٛددٙةوخ عٍددٝ بٌٕةْددؿ ٠عددةل بَددسكمبِٙة  ال أٔٙددة ٠ػددث أْ زىددْٛ 

 قة١ٌد ِٓ ِػىِٚ بٌؿٗٛخ.

)ٚ( بٌس١ٍّدد  جةٌٓددّ  ٚنٌدده عددٓ ٜى٠ددك ل٘ددةْ َددطؽ بٌٛددٙةوخ جم١ٍددً ِددٓ بٌٓددّ  

بٌُةقٓ إلٚةـد ٠ًِم ِٓ بٌٕعِٛد ضُ ٠سُ ؾىٗ ُِٚدؿٗ غ١دمبو جمطعدد ِدٓ بٌٗدٛؾ ؾسدٝ 

 بٌٖٛٛي  ٌٝ ُِسٜٛ بٌسٓط١ث بٌّطٍٛت.

 

 ( لٙبزح ثّٛٔخ اٌذجس اٌفٕبػٟ:7)
ٛيب٠ىدٛ  ال أٔدٗ ٘ٛ ج١ة٘ قةوغٟ ٌٍؿٛبئٝ ٚبٌٛيوبذ ٠عًّ جكطدٛبذ ِٓدةجٙد ٌٍّ

قٓٓ بٌٍٍّّ ٔبىبو ٌدمق بٌٛغدٗ بألق١دى ِٕدٗ ٚٔؿسدٗ جةٌحْٛدىلخ ٚ٘دهب ٠سطٍدث بَدسكمبَ 
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ؾٗددٛخ ٚددع١فد زٛددةؾ  ٌددٝ قٍطددد بٌّٛٔددد ٠ّىددٓ للٙددة ٚٔؿسٙددة إلعطددةء أَددطؽ قٓددٕد 

ِؿححد ٚ٘هب بٌٕٛع ٠سٗؿ جمٔدٗ ج١دـة٘ ٖدٍث لدٛٞ ٌٍٛبغٙدةذ بٌكةوغ١دد ـدٟ بٌّٕٓديذ 

ةو  ٌددٝ عددىب١ٍِ أـم١ددد ٚوأَدد١د ٌسػٕددث ؾددمٚش بٌٙةِددد ٠ّٚىددٓ زمُدد١ّٗ ١ٌٜٛددةو ٚعىٚدد١

ز١ّٕالذ ـٟ بٌُّدطؿةذ بٌىح١دىخ قةٖدد ٚ٘دٛ ال ٠ُدسكمَ ـدٟ قدٛٔ أٚ ْدىبئؽ يغدةظ 

 وةٌّٛيب٠ىٛ ح ٠ٚسُ عًّ ِىبؾً بٌح١ة٘ جّٛٔد بٌؿػى بٌٕٗةعٟ عٍٝ بٌٕؿٛ بٌسةٌٟ:

)أ( عًّ ٔفدٍ بٌّىبؾدً بٌُدةجمد ِدٓ بٌح١دة٘ ؾسدٝ جٍدٛغ ٜحمدد بٌحطةٔدد وّدة ٘دٟ 

 ١ة٘ بٌّٛيب٠ىٛ ِ  بٌسك١ٓٓ ٚبٌس١ّٓٝ ٚبٌّٕػٍد ٌطحمد بٌحطةٔد.ٚبولخ ـٟ ج

 )ت( عًّ ٜحمد بٌٛٙةوخ ِىٛٔد ِٓ:

أغًبء جٛلوخ ؾػى + غًء أَدّٕر أجد١ٙ )زفدىل ٖأغًبء ؾٗٛخ وُى ؾػى + ٗ

 َ ُِطؽ (.ٓٔٔؿٛ 

٠ٚٛدددةؾ  ١ٌٙدددة بٌٍدددْٛ بٌّطٍدددٛت ٚزمٍدددث عٍدددٝ بٌٕةْدددؿ ؾسدددٝ زٗدددً  ٌدددٝ لوغدددد 

زفىل عٍٝ بٌؿةئٝ جُدّه ِعد١ٓ ٚ٘دٛ بٌُدّه بٌّطٍدٛت بٌسػةٍٔ ضُ ٠ٛةؾ  ١ٌٙة بٌّةء ٚ

 ٚزٛؽٝ ٚزموع غ١مبو.

)ظ( زمُددُ ٜحمددد بٌٛددٙةوخ  ٌددٝ عددىب١ٍِ أـم١ددد ٚوأَدد١د قةٖددد ـددٟ بٌُّددةؾةذ 

بٌىح١ىخ ٌّٛةْ عمَ ز١ًّٕ أٚ زٓع١ى بٌح١ة٘ ٔس١ػدد إلٔىّدةِ بٌّٛٔدد ٠ّٚىدٓ أْ زىدْٛ 

أ١َد ِ  ؾمٚل بٌفسؿدةذ بٌعىب١ٍِ بألـم١د ِ  ِٕة١َث غٍُةذ بألعسةت ٚبٌٓحةج١ه ٚبٌى

 بٌىأ١َد ٟٚ٘ ـٟ بٌٕٙة٠د زطةجك بٌىَِٛةذ ٚبٌّٛبٖفةذ بٌّطٍٛجد.

)ل( ٠سُ لق ٜحمد بٌٛٙةوخ جعم زّدةَ غفةـٙدة ٚٔؿسٙدة جةَدسعّةي بٌحْٛدىلخ ٌىٓدؿ 

وُى بٌؿػى ٚغعً بٌُطؽ بٌٕٙةئٟ قٓٓ ِٚؿحث نٚ زػةٍٔ ْدىٍٟ ِٕدسبُ ٠ٚؿدهو ِدٓ 

بٖددٟ قةٖددد بٌٕٛبٖددٟ بٌحددةويخ ٌألَددٍؿد بَددسكمبَ بٌددمق ـددٟ بألوسددةؾ ٚبًٌٚب٠ددة ٚبٌٕٛ

َددُ ِددٓ أٜددىبؾ ٕبألـم١ددد ٚبٌىأَدد١د قٛـددةو ِددٓ زىُدد١ى٘ة ٠ٚىسفددٝ جسددىن ُِددةـد لددمو٘ة 

بٌٕٛبٖٟ زسىن جمْٚ لق ٚزُّٝ ر ١ِد ر ِدٓ ٔفدٍ بٌّٛٔدد جؿ١دص ٠دسُ لق ٚٔؿدر ِدة 

جعددم٘ة ح ٚ٘ددٛ ٔفددٍ ِددة ٘ددٛ ِسحدد  ـددٟ بٌسعةِددً عٕددم ٔؿددر بألغددًبء بٌّػددةٚوخ ٌعددىب١ٍِ 

 ٌٕٗةعٟ.ج١ة٘ بٌؿػى ب

 

 ( اٌج١بق ػٍٝ اٌؽجه اٌّؼدٟٔ اٌّّدد:8)
ٚ٘ٛ ٔٛع ِٓ أٔٛبع ل٠ىٛوبذ بألَدمؿ ٠ُدسكمَ إلقفدةء بٌىّدىبذ بٌُدةلطد أَدفً 

بٌُمؿ بٌُّدٍؽ أٚ ٌعّدً وَدِٛةذ ٚل٠ىدٛوبذ ٚودىب١ّٔ  ٚدةءخ أَدفً بٌُدمؿ جؿ١دص 

 ٠ىْٛ ُِس٠ٛةو أٚ ؼ١ى ُِس٠ٛةو ٚبٌّىبؾً بٌّسحعد ـٟ أعّةي ٍَه بٌٓحه ٚبٌح١دة٘ ع١ٍدٗ

 وةٌسةٌٟ:

 ٓ٘:ِٓٙدُ عٍدٝ أجعدةل ِدٓ  ٓٙ)أ( زمٌٝ أ١َةـ ؾم٠م ١ْةالذ ِٓ بٌُدمؿ جمطدى 

َددُ ـددٟ بالزػددة١٘ٓ زٛٚدد  لحددً ٖددث بٌكىَددةٔد بٌُّددٍؿد أٚ زىوددث جٓدد١ٕٛو للددةق ر 

١ٍ٘سددٟ ر جطى٠مددد بٌطمددث ِددٓ أَددفً ٚنٌدده  نب ِددة وةٔددر أعّددةي بٌددم٠ىٛوبذ ُِددسػمخ ضددُ 

 زؤقه ـٟ بالعسحةو أضٕةء ٖث بٌكىَةٔد.

ػّٕ بأل١َةـ ب١ٌٓةٌد بٌّسم١ٌد ِٓ بٌُمؿ عٕدم بالوزفدةع بٌّؿدمل ٌُّٕدٛت )ت( ز

ِدُ 8بٌُمؿ بٌُةلٝ ٚزفىل ْدحىد أـم١دد ِدٓ ـدىِ ٚؼطدةء ِدٓ بٌؿم٠دم بٌّحدىَٚ جمطدى 
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َُ زىجٝ ـٟ بٌٓد١ةالذ ٚـدٟ ٓ٘×َُٓ٘ أٚ ٓٗ×ٌٓٗعًّ ع١ْٛ ِىجعد عٍٝ ُِةـةذ 

طد قىٜدَٛ بٌٓدىت ٚزٛدحٝ زُد٠ٛسٙة زّةِدةو جٛبَد ٕٕجعٛٙة جٍُه وجةٜ ِكّى ّٔدىخ 

١ًِٚبْ ب١ٌّةٖ ٚزدمقً أٜدىبؾ بٌٓدحىد بألـم١دد لبقدً بٌؿدٛبئٝ بٌّػدةٚوخ جةٌمدمو بٌىدةـٟ 

 ٌسطح١سٙة.

ؾحد١ّ ر أٚ  –)ظ( زىوث ٜحمد ِٓ بٌُدٍه بٌٓدحه بٌدحمالٚخ بٌّّدمل ر ١ِٕة١ِسدةي  

قالـٗ جةٌٛيْ بٌّطٍٛت بٌهٞ زٕٕ ع١ٍٗ بٌّٛبٖفةذ ٠ٚىجٝ ـٟ أَد١ةـ بٌؿم٠دم بألـم١دد 

ٚنٌه عٍٝ ُِةـةذ ِسمةوجد ٠ٚعًّ ووٛت ألٜدىبؾ  ٕٕبٌىجةٜ بٌّكّى ولُ جٕفٍ ٍَه 

َددُ ج١ّٕددة ٠ددسُ  لقددةي أٜددىبؾ بٌُددٍه ٘بٌُددٍه بٌٓددحىٟ عٍددٝ جعٛددٙة جُددّه ال ٠مددً عددٓ 

 َُ.ٕبٌٓحه لبقً بٌؿٛبئٝ بٌّػةٚوخ جعم ـسؽ ِػىٜ عىٚٗ 

)ل( ٠سُ عًّ ز١ٍُف ِٓ بٌّٛٔد عٍٝ ٜحمس١ٓ وطحمد زؿٛد١ى٠د أٌٚدٝ ِدٓ بٌح١دة٘ 

ٟٚ٘ عػ١ٕد ِٓ بٌّٛٔد ٠سُ ُِؿٙة جىدةٚزّ عٍدٝ  ٔ:ٕد بألَّٕر ٚبٌىًِ جُٕحد جّٛٔ

بٌٍُه بٌٓحه جؿ١ص ٠ىبعٝ وودٛت بٌّٛٔدد ـدٟ بٌٛغدٗ بألٚي عٍدٝ غ١ّد  أَد١ةـ بٌؿم٠دم 

بٌّٛغٛلخ أعٍٝ بٌُدٍه بٌدحمالٚخ ج١ّٕدة زؽطدٝ بٌطحمدد بٌطة١ٔدد ِدٓ بٌسُد١ٍف أٞ ُِدةؾةذ 

 ٔسٙة.قة١ٌد زىور ـٟ بٌس١ٍُف بألٚي أٚ زُةلطر ِٛ

وًِ ٚؼةٌحدةو  ٖوػُ إَّٔر /َٓ٘ٗ)٘ـ( عًّ ٜىٜٓد ع١ِّٛد جّٛٔد ِىٛٔد ِٓ 

 ِة زعًّ عٍٝ ٜحمس١ٓ.

)ٚ( عّددً بٌحددؤظ ٚبألٚزددةو ٜحمددةو ٌددٕفٍ ِٛبٖددفةذ أعّددةي بٌح١ددة٘ عٍددٝ بألَددمؿ 

٠ٚػددث أْ ٠ىبعددٝ زددىن بٌُددمؿ ٌٍسددى١٠ؽ جدد١ٓ وددً ِىؾٍددد ٚأقددىٜ ٌٛددّةْ عددمَ ؾددمٚش 

 ة٘.زٓممةذ جعم  زّةَ غ١ّ  ِىبؾً بٌح١

وػددُ ٖٓ٘)ي( زعّددً ٜحمددد بٌحطةٔددد جّٛٔددد ِىٛٔددد ِددٓ بألَددّٕر ٚبٌىِددً جُٕددحد 

َُ ٠ّٚىٓ  ٔٙةء بٌح١ة٘ جكمِسٙة ٕوًِ ٚزعػٓ جّةء بٌػ١ى ٚزفىل جُّه  ٖإَّٔر /َ

 لْٚ عًّ ٚٙةوخ أٚ ٠سُ زك١ٕٓٙة الَسمحةي ٜحمد بٌٛٙةوخ بٌسة١ٌد.

ُدمؿ ٚزىدْٛ ِدٓ )ؼ( زعّدً ٜحمدد بٌٛدٙةوخ جعدم غفدةؾ بٌحطةٔدد زّةِدةو ٚوبؾدد بٌ

 َُ ٠ٚكمَ غ١مبو جةٌحىٚخ.٘.ٓب١ٌّٕٗ بٌّعػْٛ جّةء بٌػ١ى بٌٍُطةٟٔ جُّه 

 
 اظزالَ أػّبي اٌج١بق ثّسادٍٗ اٌّقزٍفخ:

 .ؼ١ًُ بٌّحةٟٔ جةٌّةء 

 .عًّ بٌحؤظ ٚبألٚزةو 

 .عًّ ٜىٜٓد ع١ِّٛد ؼ٠ًىخ 

 .عًّ بٌحطةٔد ؾُث بٌّٛبٖفةذ 

 .عًّ بٌٛٙةوخ ؾُث بٌّٛبٖفةذ 

 ًٌٚب٠ة ٚبألووةْ ٌٍؿٛبئٝ.بَسمةِد ٚوأ١َد ب 

 .أـم١د ٚبَسمةِد يٚب٠ة ٚأووةْ بٌُمؿ 

 :َّ٘ه بٌح١ة 

  ِٕٓ:ٔ.٘.ٌٍٍٟح١ة٘ بٌمبق َُ 
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  ِٓٗ:ٕ.ٌٍح١ة٘ بٌكةوغٟ ٌٍٛبغٙةذ َُ 

 ؾػى ٖٕةعٟ ر. –زىبزًٚ  –َُ ٌٍح١ة٘ بٌّّسةي ر ِٛيب٠ىٛ ٘ -ظ 

 .٘بَسٛبء غ١ّ  أَطؽ بٌح١ة 

 

 ل١بض أػّبي اٌج١بق:
 

 أٚاًل: اٌج١بق اٌداخٍٟ:
زمةٌ غ١ّ  أعّةي بٌح١ة٘ بٌمبقٍٟ ٕ٘مَد١ةو جدةٌّسى بٌُّدطؽ ٌألَدمؿ ٚبٌؿدٛبئٝ 

 ٚبٌىّىبذ ٚزكُٗ ِٕٗ بٌفسؿةذ ٚبألغًبء بٌؽ١ى ِح١ٛد وً ؾُث ٔٛعٗ.

َدُ بوزفةعدةو جدةٌّسى بٌطدٌٟٛ ٚ نب ٕٓزمةٌ غ١ّ  أعّةي بٌٛيوبذ  نب ِة لٍر عٓ 

 َُ ـسمةٌ جةٌّسى بٌُّطؽ.ِٕٓة يبلذ عٓ 

ٚبٌك١ىبيبٔددةذ ٚبًٌقددةوؾ بٌػحُدد١د ٚبٌفددىَ ـسمددةٌ غ١ّعٙددة بٌىددىب١ّٔ ٚبٌؿ١ٍددةذ 

 جةٌّسى بٌطٌٟٛ.

 

 ثب١ًٔب: اٌج١بق اٌقبزجٟ:
زمددةٌ غ١ّدد  أعّددةي بٌح١ددة٘ بٌكددةوغٟ ٌٍٛبغٙددةذ وددً ؾُددث ٔٛعددٗ ِدد  ِالؾبددد 

 ب٢زٟ:

  ِٓ ًَٗعمَ قُٗ بٌفسؿةذ بٌسٟ ٠حٍػ ُِطؿٙة أل
ٕ
. 

  َٗقُٗ ٔٗؿ ُِطؽ بٌفسؿةذ بٌسٟ زحٍػ ُِةؾسٙة
ٕ 

 ـموطى.

 ٚةـد  ٔفىبل بٌىىب١ّٔ ٚبٌػٍُةذ ٚغٛبٔث أعسةت بٌفسؿةذ.عم  َ 

  ًعمَ  ٚةـد غٛبٔدث ٚجدىٚيبذ ٚجط١ٕدةذ ٚأَدطؽ بٌحدىٚيبذ بٌسدٟ ٠مد

 ِسى.ٔجىٚي٘ة عٓ 

  ٚةـد ٔٗؿ ُِطؽ بٌػٛبٔث ٚبٌحط١ٕةذ ٚبٌُدطؽ بٌع٠ٍٛدد ٌٍحدىٚيبذ 

ِسدى ٚزٓدًّ بألؾًِدد ٚبٌىدىب١ّٔ ٚبٌٓدىـةذ ٔبٌسٟ ٠ً٠دم عىٚدٙة عدٓ 

 بٌكةوغ١د.

 ألػّبي اٌفذ١خ( ا3)
 

 ِٛاـفبد األػّبي اٌفذ١خ:
زًّٓ بألعّةي بٌٗؿ١د غ١ّ  بألعّةي بٌاليِدد ٌٍّحٕدٝ ِدٓ زؽه٠دد ٖٚدىؾ ١ٌٍّدةٖ 

ٚزىو١ددث ٌٍددمٚبذ ٚبٌػٙددًخ بٌٗددؿ١د ٚغ١ّدد  ِددة ٠ًٍِددٗ ِددٓ ٍِؿمددةذ بقددىٜ ٚبٌعّددةي 

بٌٗددؿ١د زسطٍددث ِٙددةوخ عة١ٌددد جّددة ٠ٛددّٓ َددالِد بٌسىو١ددث ٚؾُددٓ بٌسىز١ددث ِٚطةجمددد 

ٚبألغٙددًخ ٚبٌعّددةي بٌّٓددىٜٚد ٚبٌّٛبٖددفةذ بٌف١ٕددد بٌاليِددد ٌٙددة ألْ  غ١ّدد  بأللٚبذ

بإلّ٘ةي ـ١ٙة لم ٠ؤلٞ  ٌٝ أَدٛأ بٌٕسدةئع ٌٍٗدؿد بٌعةِدد ٌٓدةؼٍٟ بٌّحٕدٝ جةإلٚدةـد  ٌدٝ 
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بإلَددةءخ  ٌددٝ بٌّحٕددٝ ٔفُددٗ ـُددٛء بٌسٕف١دده ٠مٍددً ِددٓ عّددى بٌّحٕددٝ ٚللددد زٕف١دده بألعّددةي 

لل١مدد ٚبإلٌّدةَ جةٌىةِدً جدٗ ٚزؿدمل بٌٗؿ١د زسطٍث لوبَد بٌّٓىٚع بٌّعّدةوٞ لوبَدد 

غ١ّ  بٌّٕة١َث بٌكةٖد جةٌّٛل  ٚجةٌّحٕٝ ٠ّٚىٓ زم١ُُ بألعّدةي بٌٗدؿ١د جٓدىً عدةَ 

  ٌٝ بٌٕمةٜ بٌسة١ٌد:

 .أٔٛبع بألغًٙخ بٌٗؿ١د ِٚٓسّالزٙة 

 .أعّةي بٌسؽه٠د جة١ٌّةٖ ٚبٌٗٙةو٠ع بٌع٠ٍٛد 

 .ٟأعّةي بٌٗىؾ بٌٗؿ 

 

 رٙب:أٚاًل : أٔٛاع األجٙصح اٌفذ١خ ِٚؽزّال
٠ػدث أْ زىدْٛ غ١ّد  بألغٙددًخ بٌٗدؿ١د بٌُّدسكمِد ِٗددٕٛعد ِدٓ بًٌ٘دى بٌٕمددٟ 

بٌكةٌٟ ِٓ بٌّٛبل بٌؽى٠حد أٚ ِٓ بٌفكدةو بٌّٗدٕ  ِدٓ بٌطد١ٓ بٌٕدةوٞ ودً ِٕٙدة جةٌُدّه 

بٌّٕةَث ٚأْ زىْٛ ـٟ بٌؿةٌس١ٓ ِط١ٍد جة١ٌٕٟٗ ٚأْ ٠ىْٛ بٌطالء ِٕدسبُ بٌٍدْٛ قدةٌٟ 

ٓ بٌسّٛغدةذ ٚبٌسّٕد١الذ بٌٓدعى٠د ٚال ٠مدً ِٓ بٌحمد  ٚبٌمٓدٛو ِٕدسبُ بٌُدطؽ قدةٌٟ ِد

 ُِ ٠ٚمةٌ بٌُّه جةٌػٙةي بٌّؽٕة١ُٜٟ بٌكةٔ جهٌه. َّٔه بٌطالء عٓ 

 

 ٠ّٚىٓ رمع١ُ األجٙصح اٌفذ١خ إٌٝ اٌّجّٛػخ اٌزب١ٌخ:
 .ٞأؾٛب٘ ؼ١ًُ بأل٠م 
 :ِٟدددٓ بًٌ٘دددى أٚ بٌفكدددةو أٚ  أؾدددٛب٘ ؼُددد١ً بألٚبٔددد

 بالَسةٍٍٔ أٚ بٌف١حى أٚ بٌىقةَ .

 ِ٘ٛدٓ بًٌ٘دى أٚ بٌٗدةظ أٚ  لدمَ: ؾٛ٘ لِ أٚ ؾد

 بٌف١حى بٌّطٍٟ جة١ٌٕٟٗ .

 :ٛلبئىٞ أٚ وج  لبئىٞ أٚ ُِدسط١ً ِدٓ بًٌ٘دى  ؾّةَ جة١ٔ

 أٚ بٌٗةظ أٚ بٌف١حى أٚ بألو١ٍىن 

 :ْٞىلٟ. ِىؾة٘ جٍم 

 :ٟ٠ٚسىدْٛ ِدٓ ٖدٕمٚق ٜدىل عدةٌٟ أٚ  ِىؾة٘ أـىٔػ

 ٖٕمٚق ٜىل َفٍٟ.

 .ٗج١م٠ 

 :ـىل٠د أٚ ِٓسىود. ِحةٚي 

 ٌٍُّٞسٓف١ةذ ٚبٌؿٛةٔةذ. :أؾٛب٘ ؼ١ًُ لٗةو 

٘ددهب ٚزٓددسًّ جٕددٛل أعّددةي بٌسػ١ٙددًبذ بٌٗددؿ١د عٍددٝ زٛو٠ددم ٚزىو١ددث بألغٙددًخ 

بٌٗدؿ١د وددً عٍددٝ ؾددمٖ ِد  زؿم٠ددم ٚزٖٛدد١ؿ وددً بٌّٓدسّالذ ٚبٌّسعٍمددةذ بٌكةٖددد جٙددة 

ٚعٍٝ َح١ً بٌّطةي ٠ّىٓ زؿم٠م ِة زٕٕ ع١ٍٗ ِمةٌٚدد زىو١دث ؾدٛ٘ ؼُد١ً أ٠دمٞ ـدٟ 

 عٍٝ بٌٕؿٛ بٌسةٌٟ:لٚوبذ ١ِةٖ ع١ِّٛد أٚ ـٟ ؾّةَ 
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 ِسادً رسو١ت دٛق غع١ً أ٠دٞ:
٠سُ زٛو٠م ٚزىو١ث ؾٛ٘ ؼُـ١ً أ٠مٞ ِٓ بٌكًؾ بٌّطٍدٟ جةٌٗد١ٕٟ بألجد١ٙ أٚ 

بٌٍّدددْٛ نٚ بٌٓدددىً بٌُّدددسط١ً أٚ بٌدددمبئىٞ ٠ٚدددسُ زٖٛددد١ؿ ٚزؿم٠دددم غ١ّددد  بٌٍدددٛبيَ 

 ٚبٌّٓسّالذ ٚبٌّسعٍمةذ بٌاليِد ٌٍسىو١ث ٚبٌسٟ زًّٓ بٌٕمةٜ بٌسة١ٌد:

 د بٌؿٛ٘ ٚزؿم٠م ٔٛعٙة ٌٚٛٔٙدة ْٚدىٍٙة ٚأجعةل٘دة ِٚةووةزٙدة ز١ٖٛؿ ٍَطة١ٔ

 ٚـىي٘ة.

 .ز١ٖٛؿ ٜةجك بٌٗىؾ جطحد أٚ جٍٍُُد أٚ جةٌح١م 

 ( زٖٛد١ؿ َد١فْٛ ٖدىؾ بٌؿدٛ٘ عٍدٝ ْدىً ؾدىؾ S  ٚأٚ وحة٠دد أ١ٔٚىدً أ )

 قالـٗ.

 .ٟز١ٖٛؿ قالٜ بٌسؽه٠د ٌفّةٌٛ أٚ ْػىخ أٚ ؾةئط 

  ٟزىوث أَفً بٌؿٛ٘ ١ٌٍٗةٔد.ز١ٖٛؿ ِؿةجٍ ب١ٌّةٖ بٌحةول أٚ بٌُةقٓ بٌس 

  ٓزٖٛدد١ؿ ٜى٠مددد زىو١ددث بٌؿددٛ٘ جةٌؿددةئٝ جةٌُّددة١ِى بٌفدد١ّ أٚ جىددةجٌٟٛ ِدد

 بٌّةَٛوخ بٌؿم٠م.

  زٖٛددد١ؿ ٌدددٛبيَ بٌٍدددٟ ب١ٌٕىدددً ٚبٌٍدددٛبو١ى بٌٕؿدددةٌ ٚبٌٕحدددةي بٌؿم٠م٠دددد ٌٍسؽه٠دددد

 ٚبٌىٖةٔ ٌٍٗىؾ.

 

 ثب١ًٔب: أػّبي اٌزغر٠خ ثب١ٌّبٖ:
 ٠ّٚىٓ زم١ُّٙة  ٌٝ ل١ُّٓ أَة١١َٓ:

ٚزحددمأ ِددٓ بٌّيقدده بٌع١ِّٛددد ٚ٘ددٟ زكددسٕ جمعّددةي  ؽه٠ددد بٌكةوغ١ددد:بٌس -ٔ

بٌّؿ١ٍةذ ٚبٌحٍم٠ةذ بٌُّّةخ جٓحىةذ ب١ٌّدةٖ بٌىئ١ُد١د ٚ٘دٟ زسدٌٛٝ عّدً ٖٚدٍد ب١ٌّدةٖ 

ِٓ بٌّيقه بٌع١ِّٛد ٚزىو١دث بٌعدمبلبذ ٚجطةو٠دد بٌسٛي٠د  ِٚؿدحٍ بٌٛدّةْ ٌىدً ِٕٙدة 

ممَ ِدٓ بٌّةٌده جسىو١دث بٌعدمبل لْٚ أٞ زمقً ِٓ بٌّمةٚي أٚ بٌّةٌه جةَسطٕةء بٌطٍث بٌّ

 ٚعًّ بٌّيقه بٌىئ١ُ١د ِٓ بألَحُسٌٛ ِٚيقه ب١ٌّةٖ ِٓ بٌىٖةٔ .

ٚزحددمأ ِددٓ جطةو٠ددةذ ب١ٌّددةٖ بٌع١ِّٛددد بٌسددٟ زىوحٙددة  بٌسؽه٠ددد بٌمبق١ٍددد: -ٕ

بٌحٍم٠ةذ أٚ ْحىةذ ب١ٌّةٖ بٌىئ١ُد١د ٚزؿدمل بٌٍٛؾدةذ بٌسٕف١ه٠دد أِدةوٓ زىو١دث جطةو٠دةذ 

ذ بٌٗددةعمخ ٌىددً لٚو أٚ ٌىددً ْددمد أٚ ٌىددً لُددُ ِددٓ ألُددةَ بٌسؽه٠ددد بٌىئ١ُدد١د ٚبٌسفىعددة

 بٌّحٕٝ .

٠ٚسُ زؿم٠م ٚز١ٖٛؿ ألطةو ٘هٖ بٌفىٚع جؿُث بٌٛؽٝ بٌّطٍٛت ١ٌٍّةٖ ٚبوزفةع 

جٖٛدد  ٘.ٓ:6٘.ٓجٖٛد ٌٍسؽه٠د بٌىئ١ُ١د  ٌدٝ  ٔ:ٕبٌّحٕٝ ٚزسموظ ٘هٖ بٌؿػَٛ ِٓ 

٠دم بٌّػٍفدٓ ٚزمدةٌ ٌٍسفىعةذ بٌمبق١ٍدد ٚزعّدً غ١ّد  أٔدٛبع ِٛبَد١ى بٌسؽه٠دد ِدٓ بٌؿم

ألطةو٘ة ِٓ بٌدمبقً ٠ٚػدث أْ زىدْٛ غ١ّد  ٍِؿمةزٙدة ٚ٘دٟ بٌػٍدث بٌعةل٠دد ٚبٌُّدٍٛجد 

 ٚبٌى١عةْ ٚبٌس١ٙةذ ٚبٌطحةذ ِٓ بٌؿم٠م بٌّػٍفٓ ِٓ أغٛل بألٔٛبع.
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 ِسادً رسو١ت اٌّٛاظ١س اٌّقزٍفخ:
 

 )أ( ِٛاظ١س اٌزغر٠خ اٌفبػدح ػٍٝ اٌذٛائه:
ّٕددةٚو جةأللطددةو بٌّٕٗددٛٔ ع١ٍٙددة ٠ٚسددىن ٚزىوددث قددةوظ بٌؿددٛبئٝ ٌٍسؽه٠ددد ـددٟ بٌ

َُ جعدم بٌح١دة٘ ٚزطحدر جٛبَدطد ألفدًخ َُٖ ج١ٕٙة ٚج١ٓ بٌؿٛبئٝ ٠ٕسٟٙ  ٌٝ ٘قٍٛٔ 

ٚوةٔةذ لبقً بٌؿةئٝ عٍٝ ُِدةـةذ وةـ١دد ٚنٌده جعدم ٚئٙدة وأَد١ةو ٚزىودث ـدٟ جعٛدٙة 

عٓ ٜى٠ك لٍٛظد بألٜىبؾ ٠ٚسُ ًٖٚ بٌّٛب١َى بٌط١ٌٛد ـٟ جعٛٙة عٓ ٜى٠ك ر ٔحدً 

( Tّة زسًٗ ـدٟ بًٌٚب٠دة جٛبَدطد بٌىدٛع ٚزسفدىع ـدٟ بٌّدمبقً جٛبَدطد ؾدىؾ ) ر ج١ٕ

ِسى ٠ٚسُ زمط١عٙة  ٌٝ بألٜٛبي ٙٚعةلخ ِة زىْٛ أٜٛبي ِٛب١َى بٌؿم٠م جػ١ّ  ألطةو٘ة 

بٌّطٍٛجد جٛبَطد بٌّٕٓةو بٌؿمبلٞ ٚزم٘ٓ جعم بٌسىو١ث ٚبالقسحدةو ٚغٙد١ٓ جةٌُداللْٛ 

وظ بٌؿةئٝ ٠ّٚىٓ زٓدط١حٙة جدمٞ ج٠ٛدةذ ي٠س١دد أٚ بٌحىب٠ّى ٌػ١ّ  ٖٚالزٙة بٌبة٘ىخ قة

 أقىٜ ٚجمٞ ٌْٛ.

 

 )ة( ِٛاظ١س اٌزغر٠خ اٌّدفٛٔخ داخً اٌذبئه:
عةلخ ِة زدٕٕ بٌٍٛؾدةذ بٌسٕف١ه٠دد عٍدٝ لـدٓ ِٛبَد١ى بٌسؽه٠دد لبقدً بٌؿدٛبئٝ ـدٟ 

ؾةٌد زى١ُد بٌؿٛبئٝ جة١ٌُىب١ِه ٚزسطٍث وفةءخ عة١ٌدد ـدٟ بٌسىو١دث ٚبٌعدًي ٚبالقسحدةو 

 ة١ٌُىب١ِه ٠ٚسُ زىو١حٙة زحعةو ٌٍّىبؾً ب٢ز١د:لحً زؽط١سٙة ج

 .ـسؽ ِػةوٞ بٌّٛب١َى بٌُةقٕد ٚبٌحةولخ جةٌعّك بٌّٕةَث 

  عًّ بٌّٛب١َى جةٌّمةَةذ بٌّطٍٛجد ٚزىو١ث غ١ّ  بٌٍدٛبيَ ِدٓ و١عدةْ ٚز١ٙدةذ

ٚٔحددددةي ؾُددددث بزػة٘ددددةذ ُِٚددددةوبذ بٌّٛبَدددد١ى جةأللطددددةو بٌّٕةَددددحد ٚبٌّؿددددملخ 

 جةٌىَِٛةذ.

  بٌّكةوظ ٚوحٍ ب١ٌّةٖ ٌّمخ ال زمً عٓ ضالضد أ٠ةَ ٌٍسمودم  زىو١ث ٜحث عٍٝ غ١ّ

ِٓ عمَ ٚغدٛل أٞ زُدى٠ث ـ١ٙدة ٚل٘دةْ غ١ّد  بٌّٛبَد١ى بٌّمـٛٔدد لبقدً بٌؿدٛبئٝ 

جٍٛبيِٙة ٚغٙد١ٓ َداللْٛ أٚ جىب٠ّدى ِد  بٌسٖٛد١د جدم٘ةْ بٌّٛبَد١ى بٌحدةولخ ٚغدٗ 

ٌسىو١دث ج١س١ِٛٓ لحً بٌسىو١ث ٌٚفٙة جٛغ١ٙٓ ِٓ بٌك١ّ بٌّمطدىْ بٌّسالٖدك جعدم ب

ج١ّٕددة ٠ددسُ ل٘ددةْ غ١ّدد  ِٛبَدد١ى زؽه٠ددد ب١ٌّددةٖ بٌُددةقٕد جةٌٗددٛؾ بًٌغددةغٟ بٌعددةيي 

ٌٍؿدىبوخ ٚنٌدده لحدً زىو١حٙددة لبقددً بٌؿدٛبئٝ ٠ٚددسُ ٌدؿ ٜحمددد ِددٓ ِدةلخ الٖددمد عٍددٝ 

بٌٗٛؾ بًٌغةغٟ ِطً ب١ٌٓىةوزْٛ أٚ زٛٚ  بٌّةَدٛوخ جعدم عًٌٙدة لبقدً ِٛبَد١ى 

 جالَس١ه جمطى ِٕةَث.

 َّٕر ٚبٌىًِ عٍٝ بٌّٛب١َى بٌّمـٛٔد ٠ّٕٚد   ٚدةـد أٚ ٠سُ عًّ أوجطد ِٓ بأل

 عًّ أٞ أوجطد ِٓ بٌػحٍ ؾسٝ ال زُةعم عٍٝ زيوً بٌّٛب١َى.

 

 )ي( ِٛاظ١س اٌزغر٠خ اٌّدفٛٔخ رذذ األزق:



 

http://www.islamsc.com/ 

77 

٠دددسُ عّدددً ِٛبَددد١ى بٌسؽه٠دددد بٌّمـٛٔدددد زؿدددر بألو٘ ـدددٝ بألِدددةوٓ بٌسدددٟ زؿدددمل٘ة 

بٌّٕةَدحد ٚزدٕٕ بٌّٛبٖدفةذ بٌٍٛؾةذ بٌسٕف١ه٠د ٚزعّدً ِدٓ بٌٗدٍث بٌّػٍفدٓ جةأللطدةو 

عٍٝ ٚىٚوخ زٛو٠دم بٌّٛبَد١ى ٚبٌى١عدةْ ٚبٌّٓدسىوةذ ٚبٌػٍدث ٚبٌس١ٙدةذ ٚبٌىبودٛوبذ 

بٌّمـٛٔددد ِددٓ أغددٛل بألٔددٛبع ٚأْ ٠ددسُ زمط١دد  بٌّٛبَدد١ى ٚلٍٛظسٙددة ٚل٘ةٔٙددة ٚغٙدد١ٓ 

ج١س١ِٛٓ لحً بٌسىو١ث ٚأْ ٠سُ زؽط١سٙة جٍفةذ ِسالٖمد ِدٓ ولسد١ٓ ِدٓ بٌكد١ّ بٌّٓدح  

١ٓ بٌؿةو ٚنٌه جعم زىو١حٙة ٚزػىجسٙة ٚزٓدًّ ح ٚزٓدًّ بٌف١دد بٌّؿدملخ جّؿٍٛي بٌح١سِٛ

ِٓ بٌّمةٚي أعّةي بٌؿفى ٌٍعّك بٌّطٍٛت ـٟ أٞ ٜحمد ِٓ ٜحمدةذ بٌسىجدد َدٛبء وةٔدر 

و١ٍِد أٚ ١ٕ١ٜد أٚ قالـدٗ ِد  ٔدًؼ ب١ٌّدةٖ  ْ ٚغدمذ ح ودهٌه زٓدًّ بٌف١دد أعّدةي بٌف١دد 

 .ٚٔمً بٌّكٍفةذ ٚٔٙٛ بألعّةي عٍٝ بٌٛغٗ بألوًّ

 

 ثبٌثًب: أػّبي اٌفسف اٌفذٟ:
٠ٚمٗم جٙة عًّ غ١ّ  ز١ٖٛالذ بٌّػةوٞ بٌكةٖد جةٌٗدىؾ بٌٗدؿٟ جمب٠دد ِدٓ 

ِكةوظ بٌٗىؾ ٌألغًٙخ بٌٗدؿ١د أٚ ِكدةوظ ٖدىؾ بٌؿّةِدةذ ٚبٌّطدةجف ُِٚدةوبزٙة 

 أـم١ةو ٚوأ١َةو ِىٓٛـد ِٚمـٛٔد ؾسٝ بٌٖٛٛي  ٌٝ بٌّػةوٞ بٌع١ِّٛد.

 

 ٕمبن اٌزب١ٌخ:ٚرمعُ أػّبي اٌفسف اٌفذٟ إٌٝ اٌ
عّددً ِٛبَدد١ى ٖددىؾ ِمـٛٔددد أَددفً أوٚدد١ةذ لٚوبذ ب١ٌّددةٖ ٚبٌّطددةجف ِددٓ  -ٔ

 بٌىٖةٔ أٚ ِٓ بًٌ٘ى أٚ ِٓ بٌحالَس١ه.

عًّ ِٛب١َى ٖىؾ ِىٓٛـد زىوث قةوظ ؾدٛبئٝ بٌؿّةِدةذ ٚلٚوبذ ب١ٌّدةٖ  -ٕ

ٚبٌّطددةجف ِددٓ بٌىٖددةٔ أٚ بًٌ٘ددى أٚ بٌحالَددس١ه ٚعددةلخ ِددة زىددْٛ ـددٟ بٌّحددةٟٔ بٌعةِددد 

 ب١ٌٗةٔد.ٌٌُٙٛد 

عًّ ِٛب١َى ٖىؾ وأ١َد قةوظ بٌؿدٛبئٝ زىودث عٍدٝ بٌٛبغٙدةذ بٌكةوغ١دد  -ٖ

أٚ لبقددً بٌّٕددةٚو ٌسٗددً جدد١ٓ ِكددةوظ لٚوبذ ب١ٌّددةٖ ٚبٌؿّةِددةذ ٚبٌّطددةجف  ٌددٝ ْددحىد 

بٌّػةوٞ بألو١ٚد جةٌدمٚو بألوٚدٟ ٚزعّدً ِدٓ بًٌ٘دى ِٕٚٙدة أعّدمخ عّدً ٌٍّدىبؾ١ٙ 

٘ددةذ ٚبٌح١ددم٠ٙةذ ٚبٌّطددةجف ِٕٚٙددة ٚبٌّحددةٚي ِٕٚٙددة بعّددمخ ٖددىؾ ٌألؾددٛب٘ ٚبٌحة١ٔٛ

أعّدددمخ ز٠ٛٙدددد ٌٍّدددىبؾ١ٙ ودددً ِٕٙدددة جدددةٌمطى بٌّٕةَدددث بٌّؿدددمل جةٌٍٛؾدددةذ بٌسٕف١ه٠دددد 

 ٚبٌّٛبٖفةذ بٌف١ٕد.

عًّ بٌػةٌسىبجةذ أَدفً أعّدمخ بٌٗدىؾ بٌىأَد١د ٠ٚدسُ زىو١حٙدة عٕدم ُِٕدٛت  -ٗ

أوٚدد١د بٌددمٚو بألوٚددٟ عٕددم ٔمطددد زؿ٠ٛددً أعّددمخ بٌٗددىؾ ِددٓ بإلزػددةٖ بٌىأَددٟ  ٌددٝ 

 زػةٖ بٌفمٟ ٚزعًّ ِٓ بًٌ٘ى أٚ ِٓ بٌفكةو.بإل

عّددً بٌُدد١فٛٔةذ بألوٚدد١د ٚزُددّٝ بٌحالعددةذ أٚ بٌح١ددث ِددٓ بًٌ٘ددى بٌّطٍددٟ  -٘

جةٌٗدد١ٕٟ أٚ ِددٓ بٌٕؿددةٌ أٚ ِددٓ بٌحالَددس١ه ٌسػ١ّدد  ب١ٌّددةٖ بٌّٛغددٛلخ ـددٛق بألوٚدد١د 

 ٚزػ١ّ  ٖىؾ بألؾٛب٘ ٚبٌحة١ٔٛ٘ةذ ٚز١ٍٖٛٙة  ٌٝ ِةَٛوخ بٌٗىؾ بٌىأ١َد.
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ث ٖددىؾ بألِطددةو جةألَددطؽ بٌع٠ٍٛددد أٚ زىو١ددث ) غىغددٛوٞ ( عّددً ًِبو٠دد -ٙ

ٖىؾ ِٓ بًٌ٘ى ٠سًٗ جمعّمخ بٌٗىؾ بٌىأ١َد ِٕٚٙة  ٌٝ بٌّػةوٞ بٌع١ِّٛد أٚ  ٌدٝ 

 بألوٖفد بٌّٛغٛلخ قةوظ بٌّحٕٝ.

عًّ ِٛب١َى ٖىؾ أـم١د ِمـٛٔد لبقدً بألوٚد١د جةٌدمٚو بألوٚدٟ أٚ ِعٍمدد  -6

ؾسدٝ بٌّػدةوٞ بٌع١ِّٛدد ٚزعّدً ِدٓ بًٌ٘دى  أَفً أَمؿ بأللٚبو بألوٚد١د أٚ بٌحدموَٚ

 جةأللطةو بٌّٕةَحد بٌّؿملخ جةٌٍٛؾةذ بٌسٕف١ه٠د.

عّددً ؼددىؾ بٌسفسدد١ّ ٠ٚددسُ زؿم٠ددم ِٛبلعٙددة ٚأجعةل٘ددة ٚعّمٙددة ؾُددث ِددة ٘ددٛ  -8

ِؿددمل جةٌىَددِٛةذ بٌسٕف١ه٠ددد ٚزٛٚدد  عٕددم ٔمطددد زؽ١١ددى ُِددةوبذ بٌّٛبَدد١ى بألوٚدد١د 

لقٛي بٌكٝ أَدفً بٌّحٕدٝ ٚجعدم قدىٚظ ٚعٕم ٔمٝ بٌسمةء قطٜٛ بٌٗىؾ جحعٛٙة ٚلحً 

ِسددى ح ٚزعّددً ِددٓ ٕٓبٌكددٝ ِددٓ أَددفً بٌّحٕددٝ ٚعٕددم ي٠ددةلخ ٜددٛي بٌكددٝ بٌّددمـْٛ عددٓ 

بٌكىَةٔد أٚ ِٓ ِحةٟٔ بٌطٛت ٌٚٙة ـسؿد ع٠ٍٛد وةـ١د ًٌٕٚي ْكٕ لبقٍٙة ٚأجعةل٘دة 

َُ ٠ًٍَ عّدً َدالٌُ لبق١ٍدد َُٕٓٔ ٚ نب يبل عّمٙة عٓ ٓٙ×ٓٙبٌمبق١ٍد الزمً عٓ 

 ػٛبٔث بٌّػةٚوخ ٌفسؿد بًٌٕٚي.ـٟ أؾم بٌ

 

 

 اٌّٛاـفبد اٌؼبِخ ألػّبي اٌفسف اٌفذٟ:
  ٓ٠ددسُ ٖٚددً ِٛبَدد١ى بٌىٖددةٔ جحعٛددٙة عددٓ ٜى٠ددك ٌؿةِٙددة جُددح١ىد ِدد

ٚنٌه جةٌطى٠مد بإلٔػ٠ً١ٍد ٚال٠مً ٜٛي بٌٍؿدةَ  ٕ:ٔبٌىٖةٔ ٚبٌمٗم٠ى جُٕحد 

 ِىخ ِٓ لطى بٌّةَٛوخ بٌمبقٍٟ.٘.ٔعٓ 

 ٘ى أٚ ؾم٠دم عدٓ ٜى٠دك بَدسكمبَ ٠سُ ًٖٚ ِةَٛوخ وٖةٔ ِ  أقىٜ ي

غٍحدد ِدٓ بٌٕؿدةٌ زىودث جىبودٛو ِمٍدٛظ ِد  بٌؿم٠دم ج١ّٕدة زٍؿدُ ِد  بٌىٖدةٔ 

 جٕفٍ بٌطى٠مد بإلٔػ٠ً١ٍد بٌُةجك  زحةعٙة ـٟ ًٖٚ بٌّٛب١َى بٌىٖةٔ.

  ْ٠سُ ًٖٚ بٌّٛب١َى بًٌ٘دى ِد  جعٛدٙة عدٓ ٜى٠دك بٌدىأٌ ـدٟ بٌده٠ً ٚأ

د ٚٚدد  ؾحددً وسددةْ ٠ىددْٛ  زػددةٖ بٌددىأٌ عىددٍ  زػددةٖ بٌٗددىؾ ٚزٍؿددُ جٛبَددط

ِمطىْ ـٟ ـىبغ وأٌ بٌّةَٛوخ جعم زىو١حٙة جّة ال٠ً٠م عدٓ ضٍدص بٌفدىبغ ج١ّٕدة 

٠ددسُ ٖددث بٌىٖددةٔ ـددٟ ضٍطددٟ بٌفددىبغ بٌّسحمددٟ ِدد  بٌمٍفطددد ع١ٍددٗ غ١ددمبو إلؾىددةَ 

بٌٍؿةَ ِ  بالقسحةو ٚزعةل ع١ٍّد بٌمٍفطد  نب ِة وةْ ٕ٘دةن زُدى٠ث ١ِدةٖ ٠ٚفٛدً 

بٌٍؿةِددةذ عٍددٝ بٌٕددة٠ُ ألددً ِددة ٠ّىددٓ  عّددً غ١ّدد  بٌٍؿةِددةذ عٍددٝ بٌٛبلددؿ ٚغعددً

 ِٚىبعةخ بٌملد ـ١ٙة.

  ٠سُ ًٖٚ ِٛب١َى بٌفكةو بٌّمـٛٔد زؿر بألو٘ جحعٛٙة جٛبَدطد زىو١دث

بٌىأٌ ـٟ بٌه٠ً ٚٚٚ  ؾحً بٌىسدةْ بٌّمطدىْ ٚبٌسمف١دً ع١ٍٙدة جّٛٔدد بألَدّٕر 

 .ٔ:ٔٚبٌىًِ جُٕحد 

 ٌطى٠مدد ٠سُ زػ١ّ  ِٛب١َى بٌٗىؾ بٌىأ١َد ِٓ بًٌ٘ى ـٟ جعٛٙة جٕفٍ ب

بٌُةجك ْىؾٙة ـٟ بٌٕمطد )ظ( ج١ّٕة ٠سُ بَسكمبَ ِػّٛعد ِٓ ٍِؿمدةذ بًٌ٘دى 

وةٌى١عددةْ ٚبٌّٓددسىوةذ ٚبٌس١ٙددةذ بٌعددةلخ أٚ جحددةت وٓددؿ ؾُددث ٜى٠مددد زػ١ّدد  

بٌّٛبَدد١ى بألـم١ددد ٚبٌىأَدد١د ٚعّددً بٌسفىعددةذ ٚزؽ١١ددى بٌُّددةوبذ ٠ٚددسُ زٛو٠ددم 
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ٓدؿ بٌّٛغدٛلخ ُِ ُِةؾسٙة = ُِدةؾد أجدٛبت بٌىٙٚولخ ِٓ بٌىةٚزٓٛن َّه 

عٍٝ ٍِؿمةذ بًٌ٘ى زىوث أَفٍٗ ٠ٚىجٝ ـٛلٙة جةت بٌىٓدؿ جُّدة١ِى جٗدةٌِٛد 

 ٌس١ًُٙ ع١ٍّد بٌفه عٕم عًّ ب١ٌٗةٔد.

  بٌّٛب١َى بًٌ٘ى بٌّىوحد ظة٘ىخ عٍٝ بٌؿٛبئٝ زطحر ـٟ بٌؿدٛبئٝ جٛبَدطد

َدُ ج١ٕٙدة ٚجد١ٓ بٌؿدٛبئٝ ٘أـ١ً نب وةٔد ُِّٚةو ٠ٚسىن ٌٙة قٍٛٔ ال ٠مً عدٓ 

 ٠ٚسُ ل٘ةٔٙة ِٓ بٌمبقً جح١س١ِٛٓ.لحً بٌح١ة٘ 

  بٌّٛب١َى بًٌ٘ى بٌّىوحد لبقً قٕةلق وأَد١د ِعٌّٛدد ق١ٗٗدةو ٌٙدة زؽّدى

ِٓ بٌمبقً ٚبٌكةوظ ـٟ ِؿٍٛي بٌح١س١ِٛٓ ٠ّٚىٓ ل٘ةٔٙة جٛغ١ٙٓ جح٠ٛدد ب٠ًٌدر 

 جةٌٍْٛ بٌّطٍٛت جعم نٌه.

  ٝ٠سُ زىو١ث ِٛب١َى بًٌ٘دى بٌّمـٛٔدد ـدٟ قٕدةلق أـم١دد زؿدر بألو٘ عٍد

َُ ٚجعى٘ ال٠مً عٓ ضدالش أِطدةي لطدى ٕٓبٌكىَةٔد بٌعةل٠د جُّه  ـىْد ِٓ

بٌّةَددٛوخ ِدد  زؽط١ددد بٌّةَددٛوخ جعددم زػىجسٙددة جددٕفٍ ِٛٔددد بٌكىَددةٔد ٚزعٍٛ٘ددة 

 َُ ـٛق أعٍٝ ٔمطد ِٕٙة.٘بٌكىَةٔد جُّه ال٠مً عٓ 

  جٖٛدد ظدة٘ىخ عٍدٝ ٠ٕسُ زىو١ث ِٛب١َى ز٠ٛٙد وأ١َد ِٓ بًٌ٘دى جُدّه

ـىٔػدٟ ٚبٌحٍدمٞ زىودث عىدٍ ِٛبَد١ى بٌٗدىؾ بٌؿٛبئٝ ٌس٠ٛٙد بٌّدىبؾ١ٙ بإل

 ٚبٌعًّ )بٌىأٌ ألَفً ٚبٌه٠ً ألعٍٝ (.

 

 

 

 ( أػّبي اٌزج١ٍطبد ٌألزل١بد4)
 

 رٕمعُ أٔٛاع األزل١بد إٌٝ ِب ٠ؤرٟ:
 .أو١ٚةذ ٠سُ ٖٕعٙة لطعد ٚبؾمخ 

 .ٜأو١ٚةذ ٠سُ ٖٕعٙة ِٓ زػ١ّ  أغًبء ٖؽ١ىخ ِٓ بٌحال 

 .أو١ٚةذ قٓح١د 

 

 زُ ـٕؼٙب ِٓ لطؼخ ٚاددح:)أٚاًل( األزل١بد اٌزٟ ٠
ٟٚ٘ زسىْٛ ِٓ أو١ٚةذ ٠سُ عٍّٙة أٚ زىو١حٙة أٚ ٖحٙة ِدٓ لطعدد ٚبؾدمخ جدمْٚ 

ـٛبًٖ أٚ ٌؿةِةذ ٠ّٚىٓ أْ زعًّ جمْىةي ٚأٌٛبْ ٚوَِٛةذ ِسعملخ ٚزُسكمَ وّدٛبل 

ؾم٠طد  ال أٔٙة ٠عةت ع١ٍٙدة أٔٙدة عىٚدد ٌٍسٓدمك قةٖدد ـدٟ بٌُّدطؿةذ بٌىح١دىخ ألٔٙدة 

 ٚبٔىّةِ ُِسّىخ ِٕٚٙة بألٔٛبع بٌٓةئعد بٌسة١ٌد: ِعىٚد ٌعٛبًِ زّمل

 
 ( ١ٌبظخ أظّٕز١خ ثّٛٔخ األظّٕذ ٚاٌسًِ:1)
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عٍددٝ أوٚدد١د ِددٓ بٌكىَددةٔد بٌُّددٍؿد  ٔ:ٖٚزعّددً ِددٓ بألَددّٕر ٚبٌىِددً جُٕددحد 

ِحةْددىخ أٚ عٍددٝ أوٚدد١د ِددٓ بٌكىَددةٔد بٌعةل٠ددد ـددٟ بأللٚبو بألوٚدد١د ٚ٘ددٟ زٗددٍؽ 

ؾ١ص زفدىل بٌّٛٔدد ٚزدموع عٍدٝ جدؤظ ٚأٚزدةو  ٌألو١ٚةذ ل١ٍٍد بأل١ّ٘د ٚزعًّ وةٌح١ة٘

 ضُ زٍّ جٕفٟ ِٛبٖفةذ أعّةي بٌح١ة٘.

 

 ( أزل١بد اٌّٛشا٠ىٛ أٚ اٌزسارصٚ:2)
ٚزعّددً ِددٓ ٜحمسدد١ٓ عٍددٝ بٌكىَددةٔد بٌُّددٍؿد ِحةْددىخ ٚزسىددْٛ ِددٓ ٜحمددد جطةٔددد 

أَدّٕر : وِدً ح ضدُ  ٔ:ٖجّٛٔد بألَّٕر ٚبٌىِدً وة١ٌٍةَدد بألَدّٕس١د بٌُدةجمد جُٕدحد 

ّٕػددً ٚزعّدددً ـٛلٙددة بٌطحمدددد بٌسة١ٌددد ٚزُددّٝ ٚدددٙةوخ ِددٓ بٌّٛيب٠ىدددٛ أٚ زكٓددٓ أٚ ز

بٌسىبزددًٚ عٍددٝ ْددىً زىج١عددةذ ِٕفٗددٍد جكددٛٔ ِددٓ بٌٕؿددةٌ أٚ ْددىبئؽ ِددٓ بًٌغددةظ 

 ٚزسىْٛ ِٛخْ بٌٛٙةوخ ِٓ:

 غًء جٛلوخ ؾػىٕأغًبء إَّٔر بج١ٙ + ٖأغًبء ِػىِٚ بٌىقةَ + ٘

ٟ ٚز١ٍّددد  ٚزدددؤلٜ جدددٕفٍ ِٛبٖدددفةذ ج١دددة٘ بٌّٛيب٠ىدددٛ ِدددٓ ِدددًء ٚلوع ٚغٍددد

 ٚز١ّٓ  .

 

 ( أزل١بد اٌىبٚرؽٛن:3)
ٚزعّددً ِددٓ قةِددد بٌىةٚزٓددٛن بٌطح١عددٟ ِٛددةـةو  ١ٌددٗ ِددٛبل ِةٌاددد ٍِٚٛٔددد ِٚددٛبل 

وحى٠س١د ح ٚزعًّ ِٓ ٜحمس١ٓ ؾ١ص زٍٗك ِحةْىخ ـٛق جطةٔدد ِدٓ بٌىةٚزٓدٛن بٌكٍدٛٞ 

ِدُ ٚبٌطحمدد بٌك١دىخ ٘دٟ بٌىةٚزٓدٛن زدٛول عٍدٝ ْدىً  ٕ:ٙر بإلَفٕػٟ ر جُّه ِٓ 

َُ ٟٚ٘ أو١ٚةذ ١ٌٕد ِٚى٠ؿد زّسٕ بٌٗمِةذ ٚزعدًي 8ٓ:5ٓٔعىٚٙة ِٓ ٌفةئؿ 

بٌٗددٛذ  ال أٔٙددة ؼ١ددى ِالئّددد ٌرَددسكمبَ  نب ِددة بقسٍطددر جةٌٓددؿَٛ ٚب٠ًٌددٛذ ح ٠ٚددسُ 

زىو١ث ٜحمةذ بٌىةٚزٓدٛن بٌُدةجك ْدىؾٙة عٍدٝ ١ٌةَدد أٚ لودد ِدٓ بٌكىَدةٔد بٌعةل٠دد 

ً ٠ّٚىددٓ  ٚددةـد وِدد ٖوػددُ أَددّٕر /ََٖٓٓددُ أٚ أوطددى جّٛٔددد ِىٛٔددد ِددٓ ٗجُددّه 

 بٌىوةَ بٌٗؽ١ى.

 

 

( األزلدددد١بد اٌّفددددٕٛػخ ِددددٓ ا١ٌٍٕدددد١ٌُٛ أٚ اٌف ددددً 4)
 اٌّمغٛن:

ٚزعّددً عٍددٝ ٜحمسدد١ٓ أٚ ضددالش ٜحمددةذ ) ٜحمددد أٌٚددٝ ٜٚحمددد ضة١ٔددد ٚٚغددٗ بق١ددى ( 

 ؾ١ص زسىْٛ بٌحطةٔد ِٓ ِٛٔد بٌكىَةٔد بٌعةل٠د ٚزعًّ ِٓ:

ٓ.8َ
ٖ
َٗ.ٓيٌٝ +  

ٖ
 وػُ إَّٔر ٖٓ٘وًِ +  

ٓ ولدد ع٠ٍٛدد جّٛٔدد بألَدّٕر ٚبٌىِدً عٍدٝ ١٘ادد ١ٌةَدد جُدّه ضُ زعًّ ٜحمد ِ

َُ زٛٚ  جعم ز١ّٓٝ ٚغفةؾ بٌطحمد بألٌٚٝ ح بِة بٌٛغٗ بٌك١ى ـ١عًّ ِدٓ أـدىـ ِدٓ ٕ

بٌفِدددً بٌّٛدددؽٜٛ جدددمٌْٛ ٚأْدددىةي ٚأَدددّةن ِٚمةَدددةذ ِع١ٕدددد ِٚطٍٛجدددد ٚ٘دددٟ زدددٛول 
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يي بٌدهٞ ٚزٍٗك بألٌٛبؼ جةألَّٕر بٌعدة َٕٙٔٚالز٠ًم عٓ  َٕٕجُّطؿةذ الزمً عٓ 

ال ٠سددمضى جةٌّددةء ٚزطحددر بألـددىـ جةألوٚدد١د عددٓ ٜى٠ددك بَددسكمبَ ٘ىبَددةذ ضم١ٍددد زسؿددىن 

عٍددٝ وةِددً ُِددطؽ بألوٚدد١د ؾسددٝ الزسددىن ـىبؼددةذ زؿسٙددة ح ٠ٚددسُ ٚٚدد  قددٛٔ ِددٓ 

بٌٕؿةٌ عٕم ـٛبًٖ ٌؿدةَ بٌىٚد١ةذ ضدُ زٍّد  بٌىٚد١د جةٌٓدّ  بٌػدةً٘ ٚ٘دٟ أوٚد١ةذ 

 ةيٌد غ١مخ ٌٍٗٛذ ٚبٌٗمِةذ.زمةَٚ ب٠ًٌٛذ ٚبٌٓؿَٛ  ٌٝ لوغد وح١ىخ ٟٚ٘ ع

 

 ( أزل١بد اٌف١ٕ١ً:5)
ٟٚ٘ عحةوخ عدٓ ٌفدةذ ِدٓ بٌّٓدّ  جدمٜٛبي وح١دىخ ٚعدىٚ٘ ِكسٍفدد زٗدٕ  ِدٓ 

ِدُ ٚزعطدٟ أْدىةي ِكسٍفدد ٙ.ٔ:ِٖٛبل جسى١ٌٚد ِعةٌػدد و١ّ١ةئ١دةو َدّىٙة ٠سدىبٚؼ جد١ٓ 

ِٚسٕٛعد نبذ أٌٛبْ ٚيقةوؾ غهبجدد ِٕٚٙدة عٍدٝ ْدىً بٌحةوو١دٗ أٚ بٌدحالٜ أٚ ِىَدَٛ 

جىَِٛةذ ٕ٘م١َد أٚ يقىـ١د ِكسٍفد زمط  عٍٝ ؾُث ِمةَةذ بٌؽىـدد ٚزٍٗدك عٍدٝ 

جالٜ إَّٔسٟ أٚ ١ٌةَد إَّٔس١د ٚزُسكمَ ِةلخ بٌؽىبء بٌعةل٠د أٚ بٌُّسٛولخ ـدٟ ٌٗدمٗ 

٠ّٚىٓ بَسكمبَ ِةلخ بٌىٍد ؾ١ص زفىل وً ِٕٙة جّٓٝ قةٔ جىةًِ ُِةؾد بٌؽىـد عٍدٝ 

ِد  ِىبعدةخ للدد زػ١ّد  بٌىَدِٛةذ عٕدم بِدةوٓ بٌحةول جعدم٘ة ٠دسُ ٌٗدك ٌفدةئؿ بٌف١ٕ١دً 

 بٌٍؿةِةذ ؾسٝ زعطٟ بٌٓىً بٌػّةٌٟ بٌّطٍٛت.

 

 ( أزل١بد اٌّٛو١ذ:6)
َ زعّددً ِددٓ ٕ:َٗ ٚعىٚددٙة ِددٓ ٕ٘:ٖٓٚ٘ددٟ عحددةوخ عددٓ ٌفددةئؿ جددمٜٛبي ِددٓ 

ق١ٜٛ ِٕٗعد ِٓ بألٖٛبؾ أٚ بألوى١ٍ٠ه جمْىةي ٚأٔدٛبع ٚأٌدٛبْ ٚقةِدةذ ٚوَدِٛةذ 

 ّٗ  ٌٝ أوجعد أٔٛبع وئ١ُ١د ٟ٘ وةٌسةٌٟ:ِسعملخ ٚبٌّٛو١ر ٠ّىٓ زم١ُ

  ِٛو١ر ٍِٗٛق عٍٝ ٜحمد ِٓ بٌىةٚزٓٛن نٚ ٚجىخ ِفسٛؾد

 ٠ُّٚٝ َٛجى ِٛو١ر.

  ِٛو١دددر ٍِٗدددٛق عٍدددٝ ٜحمدددد ِدددٓ بٌكددد١ّ ِٕٚدددٗ نٚ ٚجدددىخ

 ِفسٛؾد أٚ نٚ ٚجىخ ِمفٍد.

 .ِٛو١ر ُِٕٛظ ِٓ بٌبٙى 

  ِٛو١دددر ِدددٓ أ١ٌدددةؾ ٖدددٕةع١د ِعةٌػدددد و١ّ١ةئ١دددةو ِٚٛدددؽٜٛد

 .٠ُّٝ بالَّةٌْٛ

٠ٚددسُ زىو١ددث بٌّٛو١ددر عٍددٝ أوٚدد١ةذ ِددٓ بٌددحالٜ بٌعددةلٞ أٚ بٌُددٕػةجٟ أٚ ١ٌةَددد 

إَّٔس١د ِكمِٚدح ٠ٚسُ زف١ٍٗٗ ٜحمدةو ألجعدةل بٌؽىـدد ٌٚٗدمٗ جّدةلخ بٌؽدىبء عٍدٝ بٌحدةول 

 ٠ّٚىٓ ٌٗك بألٜىبؾ ـمٝ أٚ ٌٗك وةًِ ُِطؽ بٌّٛو١ر.

 

)ثب١ًٔب( األزل١بد اٌزٟ ٠زُ رف١ٕؼٙب ِٓ رج١ّغ أجدصاء 
 اٌجالن:ـغ١سح ِٓ 
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ٟٚ٘ جالٜةذ ِٕٗعد ٌرَسكمبِةذ بٌّكسٍفد نبذ أْىةي ٚأٔٛبع ٚأؾػدةَ ِكسٍفدد 

زٗددٕ  ٠ددم٠ٚةو أٚ ٔٗددؿ آ١ٌددةو أٚ آ١ٌددةو و١ٍددةو ح ٠ّٚىددٓ زٗدد١ٕ  جعددٙ أٔددٛبع بٌحالٜددةذ ـددٟ 

بٌّٛلدد  ٔفُددٗ أٚ أْ ٠ددسُ بَددس١ىبلٖ ِددٓ أؾددم بٌددٛوِ بٌّعىٚـددد ٠ّٚىددٓ زؿم٠ددم بألٔددٛبع 

 ٕؿٛ بٌسةٌٟ:بٌٓةئعد ِٓ ٘هٖ بألو١ٚةذ عٍٝ بٌ

 

 ( اٌجالن األظّٕزٟ اٌؼبدٞ )اٌعٕجبثٟ(:1)
٠ٚعّدددً ٌألَدددطؽ بٌع٠ٍٛدددد أٚ ٌٍؽدددىؾ أَدددفً بٌحةوو١دددٗ بٌٍّٗدددٛق أٚ بٌف١ٕ١دددً أٚ 

٠ٚعّدً ِدٓ ٜحمدد  ٔ:ٔبٌّٛو١ر أٚ قالـٗ ٠ٚسىدْٛ ِدٓ ِٛٔدد بألَدّٕر ٚبٌىِدً جُٕدحد 

جمجعددةل ٚبؾددمخ أٚ ٜحمسدد١ٓ ٚأؾ١ةٔددةو ٠ٛددةؾ ٌطحمددد بٌٛغددٗ جعددٙ بٌّددٛبل بٌٍّٛٔددد ٠ٚددٛول 

 َُ.٘.ٔ:َُٕ َّٚه ِٓ ٕٓ×ٕٓ

 

 

 

 ( اٌجالن األظّٕزٟ األث١ك )ا١ٌٌّٛٗ(:2)
٠ٚعّددً عٍددٝ بألَددطؽ بٌع٠ٍٛددد أٚ جعددٙ بٌسح١ٍطددةذ بٌمبق١ٍددد ؼ١ددى بٌٙةِددد ٚبٌسددٟ 

٠ّىددٓ زؽط١سٙددة جّددٛبل أٚ ٜحمددةذ أقددىٜ ٠ٚعّددً ِددٓ ٜحمسدد١ٓ جطةٔددد ٚٚددٙةوخ ح ٚزعّددً 

بٌىقدةَ ٚؼةٌحدةو ِدة زٛدةؾ  ١ٌدٗ ٜحمد بٌٛٙةوخ ِٓ بألَّٕر بألج١ٙ ٚبٌىًِ ُِٚؿٛق 

َدُح ٠ّٚىدٓ أْ ٠ُدّٝ جدالٜ ٔٗدؿ ١ٌِٛدٗ  نب ٕ×ٕٓ×ٕٓأٌٛبْ ـةزؿدد ٠ٚدٛول جمجعدةل 

 بَسكمَ بٌُّٕر بٌعةلٞ ِ  بألَّٕر بألج١ٙ ِٕةٖفد.

 

 ( اٌجالن االظز١ً وس٠ذ:3)
ٚ٘ٛ جالٜ ٠عًّ ٌسح١ٍٝ بألوٖفد ٚبٌّالعدث ِّٚدىبذ بٌّٓدةخ بٌّعىٚدد ٌالؾسىدةن 

وط١دىبو ِدة زُدسكمَ ـدٟ بٌػىبغدةذ ٔبدىبو ٌّمةِٚسٙدة بٌٓدم٠مخ ٌرؾسىدةن بٌّحةْى وّة أٔٙة 

ٚبٌحىٞ ٚبٌىٜٛجد ح ٚزعًّ ِٓ ٜحمسد١ٓ جطةٔدد ٚٚدٙةوخ زٛدةؾ ٌطحمدد بٌٛدٙةوخ ِدةلخ 

جىبلخ بٌؿم٠م وّدة زٛدةؾ ٌٍكٍطدد بٌٍدٛبْ ١ِّدًخ ٚزٛد  زؿدر ٚدؽٝ ١٘دمو١ٌٚىٟ عدةٌٟ 

أٚ  َددددددُٕ×ٕٓ×ٕٓٚزددددددٛول جمْددددددىةي ِٛددددددٍعد أٚ ِؿححددددددد أٚ َددددددةلخ جّمةَددددددةذ 

ٔ٘×ٔ٘×ٕ.َُ 

 
 ( اٌجالن اٌّٛشا٠ىٛ وعس اٌسخبَ  ػبدح ـ ٌٛوط :4)

٠ٚعًّ ِٓ ٜحمس١ٓ جطةٔد ٚٚٙةوخ زؿسٛٞ ٜحمد بٌٛدٙىخ عٍدٟ وُدى بٌىقدةَ ِدٓ 

أؾػددةو ٍِٛٔددد ِسٕٛعددد ٚأَددّٕر عددةلخ ٚأجدد١ٙ ٚجددٛلوخ وقددةَ ٠ٛددةؾ  ١ٌٙددة بٌٍددْٛ 

زؿددر ٚددؽٝ  بٌّطٍددٛت ٚزكٍددٝ جُٕددث ل١ةَدد١د ضةجسددد ٚأـٛددٍٙة بألٔددٛبع بأل١ٌددد بٌّٗددٕعد

١٘مو١ٌٚىٟ عةٌٟ ح ٟٚ٘ زٕٗ  ضُ زسىن ٌسػؿ ضدُ زػٍدٝ غ١دمبل عٍدٟ غال٠دةذ ١ِىة١ٔى١دد 
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ِسموغد ِٓ بٌكٓٓ  ٌٝ بٌٕةعُ ؾسٝ زًٗ  ٌٝ بٌٓدىً بٌػّدةٌٟ بٌّطٍدٛت ٠ٚدٛول بٌدحالٜ 

 َُ.ٗ×ٓٗ×َُٓٗ أٚ ٖ×ٖٓ×َُٖٓ أٚ ٕ×ٕٓ×ٕٓبٌّٛيب٠ىٛ جّمةَةذ ِكسٍفد 

 

 ( األزل١بد اٌّٛشا٠ىٛ ؼطف اٌسخبَ:5)
ٟ٘ ٔٛع ِس١ًّ ِدٓ بألوٚد١ةذ بٌّٛيب٠ىدٛ وُدى بٌىقدةَ ؾ١دص ٠ٛٚد  ـدٟ ِٛٔدد ٚ

بٌكٍطدد بٌُّددسكمِد ْددطؿ بٌىقددةَ جىةِددً ُِددطؽ بٌحالٜدد ِددٓ ٔددٛع ِعدد١ٓ ِددٓ بٌىقددةَ 

٠ٚٛيع أؾ١ةٔةو جةٌحالٜةذ بٌىح١ىخ جمْىةي غّة١ٌد ؾ١ص ٠ٛٚ  ـٟ بٌحالٜد بٌٛبؾمخ لطعدد 

ؾدمخ ِدٓ ْدطؿ بٌىقدةَ ـدٟ َٚدٝ ٚبؾمخ أٚ لطعس١ٓ أٚ أوطى ٚعةلخ ِة زٛٚ  لطعدد ٚب

لةٌدث بٌحالٜدد ضدُ ٠ٗددث ع١ٍٙدة ِٛٔدد بألَدّٕر بألجدد١ٙ ٚجدٛلوخ بٌىقدةَ ٚوُدى بٌىقددةَ 

جةألؾػةَ بٌٗؽ١ىخ بٌسٟ ٠فٛدً أْ ٠ىدْٛ ِدٓ ٔفدٍ ٔدٛع ْدطؿ بٌىقدةَ ح ٠ٚٛدةؾ  ٌدٝ 

بٌكٍطد بٌٍْٛ بٌّطٍٛت ضُ زٗث ٜحمد بٌحطةٔد جعم٘ة زىدحٍ ٚزٛدؽٝ بٌحالٜدد ١ِىة١ٔى١دةو 

ضُ زسىن ٌسػؿ ضُ زػٍٝ ٠ٚٛول ٘دهب بٌٕدٛع ِدٓ بٌدحالٜ جّمةَدةذ وح١دىخ :  أٚ ١٘مو١ٌٚى١ةو 

 َُ.٘×ٓ٘×ٓ٘أٚ  ٗ×ٓٗ×َُٓٗ أٚ ٖ×ٖٓ×ٖٓ

 

 ( أزل١بد اٌع١سا١ِه:6)
ٚ٘دٟ ِدٓ بألٔددٛبع بٌّٗدٕعد آ١ٌدةو ـددٟ ِٗدةٔ  بٌُد١ىب١ِه جمْددىةي ٚأٔدٛبع ِسعددملخ 

 ١ٌٙدة جعدٙ ِٕٚٙة بٌّؿٍٟ ٚبٌُّسٛولح ٠ٚسُ ز١ٕٗعٗ ِٓ بٌط١ٕدد بٌٕب١فدد بٌسدٟ ٠ٛدةؾ 

لوغدد ٕٓٓٔ:ٓٓ٘ٔبإلٚةـةذ بٌى١ّة٠ٚد ٚبألٌٛبْ ضُ زؿدىق  ٌدٝ لوغدةذ ؾدىبوخ ِدٓ 

ٚزطٍدٝ جّدةلخ بٌٗد١ٕٟ ٚزعدةٌع جدةٌىّح١ٛزى إلعطدةء بألٌدٛبْ ٚبًٌقدةوؾ بٌّطٍٛجدد ٜحمددةو 

ٌألنٚبق بٌّسةؾد ِؿ١ٍةو ٚعة١ٌّدةو ح ٚزعسحدى ِدٓ أغدٛل أٔدٛبع بألوٚد١ةذ ِدٓ ؾ١دص زؿّدً 

بألؾّددة٘ ح ٚزددٛول جمجعددةل ِكسٍفددد ٚزُددسعًّ أوٚدد١ةذ بٌىٜٛجددد ٚبٌٓددؿَٛ ٚبٌددمْ٘ٛ ٚ

ب١ٌُىب١ِه ٌٍّطةجف ٚبٌؿّةِدةذ ٖٚدةالذ بٌّع١ٓدد ٚبٌؽدىؾ ٚبٌّىةزدث جمْدىةي ٚأٌدٛبْ 

 غهبجد ِٕٚٙة زم١ٍم بٌىقةَ ٚزم١ٍم بٌحةوو١ٗ ٚقالـٗ.

 
 ( األزل١بد اٌمٕبٌزىط:7)

أٚ  ٖٓ×ٖٓأٚ  ٕٓ×ٕٟٓٚ٘ أو١ٚةذ ِطة١ٜدد زعّدً ِدٓ زىبج١د  ٍِٛٔدد جمجعدةل 

ِدُ جمْدىةي ٚأٌدٛبْ ٚيقدةوؾ ِسٕٛعدد ٠دسُ ٌٗدمٙة ٖأٚ  ٕأٚ  ٙ.َُٔ جُّه ٓٗ×ٓٗ

جّددددةلخ بٌُىٍددددد أٚ جعددددٙ بٌّددددٛبل بٌعةيٌددددد ٌٍىٜٛجددددد عٍددددٝ جددددالٜ أَددددّٕسٟ َددددٕػةجٟ 

َُ أٚ عٍٝ ١ٌةَد إَّٔس١د ِكمِٚدد عٍدٝ أْ ٠دسُ ٔبةـدد ٚزُد٠ٛد بٌُدطؽ ٕ×ٕٓ×ٕٓ

ٌٍسموددم ِددٓ ٔبةـددد بٌّعددم ٌٍٗددك بٌمٕددةٌسىٍ ع١ٍددٗ ٠ّٚىددٓ بَددسكمبَ ِٛزددٛو غٍددف ٚنٌدده 

ٚبَددسٛبء بألوٚدد١د ٚجعددم ٌٗددك بٌمٕددةٌسىٍ عٍددٝ بٌحددةول ٠ددسُ وـدد  لوغددد ؾددىبوخ ِددةلخ 

لوغد ِا٠ٛد عٓ ٜى٠ك بَسكمبَ ٚبجٛو ٌؿدةَ أٚ ِىدٛبخ ضدُ ٠ٛدؽٝ  ٓٗ:ٓ٘بٌٍٗك  ٌٝ 

 عٍٝ بألو١ٚةذ غ١مبو جعػٍد ٠م٠ٚد ؾسٝ زطحر غ١ّ  أٜىبـٗ .
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 د:اٌّٛاـفبد اٌالشِخ ٌزسو١ت ج١ّغ أٔٛاع اٌزج١ٍطب
٠سُ وٍٕ ٚٔبةـد أو١ٚد بٌّىةْ بٌهٞ ١َػىٞ زح١ٍطٗ زّةِةو ضدُ ولِدٗ جةٌىِدً  -ٔ

بٌٕددةعُ بٌٕب١ددؿ بٌكددةٌٟ ِددٓ بٌٗددىـةْ ٚبٌىِددً ٚبٌػ١ددى بٌُددةلٝ ٚزفددىِ جُددّه ِددٓ 

ٔٓ:6.َُ 

٠سُ زؿم٠م ُِٕٛت بألو١ٚةذ عٓ ٜى٠ك ٚدحٝ ١ًِب١ٔدد بألوٚد١د جمقده ْدىت  -ٕ

١ِدًبْ ب١ٌّدةٖ ٚنٌده ٔمدالو عدٓ ١ًِب١ٔدد بٌُّٕٛت ج١ًّبْ بٌكىَٜٛ أٚ جةَدسعّةي بٌمدمخ ٚ

ٖمـد بٌٍُُ أٚ أْ ٠ُٕث  ٌٝ ألىت ُِٕٛت ضةجر ٠ّٚىٓ عًّ قٝ أـمٟ عٍدٝ بٌؿدٛبئٝ 

ِسددى عٍددٝ َددح١ً ٌٔسؿم٠ددم أـم١ددد ْددىت بٌّمددةٌ بٌددهٞ زددٕكفٙ عٕددٗ بألوٚدد١د جّمددمبو 

 بٌّطةي ِٓ غ١ّ  بالزػة٘ةذ.

هٞ َدد١ػىٜ ـ١ددٗ لحددً زىو١ددث بٌددحالٜ ٠ددسُ ٚددحٝ بَددسىجةع بٌؽىـددد أٚ بٌّىددةْ بٌدد -ٖ

بٌسح١ٍٝ ٚزؿم٠م أجعةل جدمب٠ةذ ٚٔٙة٠دةذ بٌدحالٜ قةٖدد ِدٓ بٌػٛبٔدث ٌٍسُٕد١ك ـدٟ زٛي٠د  

بٌحالٜ لبقً بٌؽىـد جؿ١ص زىْٛ بٌحالٜةذ بٌّػةٚوخ ٌٍؿدٛبئٝ نبذ أجعدةل ِسمةوجدد ٚبٌسدٟ 

زُّٝ جةٌؽال٠ك ِ  زػٕث ؾمٚش ْدطى٠ةذ جد١ٓ بٌؿدٛبئٝ ٚعدىب١ٍِ بٌدحالٜ ـ١فٛدً أْ 

ِٛبي٠د ٌٍؿٛبئٝ بٌىأ١َد ـ١ٗ أٚ ألؼٍدث بٌؿدٛبئٝ ـ١ٙدة ِدة أِىدٓ  زىْٛ عىب١ٍِ بٌؽىـد

٠ّٚىددٓ زؿم٠ددم نٌدده ِددٓ قددالي ْددم ق١ددٜٛ ١ٌٜٛددد ٚعىٚدد١د ـددٟ بٌؽىـددد ٌٛددحٝ بزػددةٖ 

 بٌعىب١ٍِ ٌٍحالٜ جؿ١ص زىْٛ ِٛبي٠د ٌٍؿٛبئٝ بٌىئ١ُ١د ـ١ٙة.

٠سُ ٌٗك بٌحالٜ عٍٝ بألو١ٚةذ جعدم لن بٌىِدً ٚوْدٗ جةٌّدةء ٠ٍٚٗدك بٌدحالٜ  -ٗ

أٚزةو ١ٌٜٛد ـٟ بزػةٖ بٌك١ٜٛ بٌّٓمٚلخ ٚزحدمأ ِدٓ ِٕسٗدؿ بٌؽىـدد ٚزدًلبل  عٍٝ ْىً

وػدُ ٕٓ٘:ٖٓٓؾسٝ أٜىبـٙة ٠ٚىوث بٌحالٜ عٍدٝ ِٛٔدد ِدٓ بألَدّٕر ٚبٌىِدً جُٕدحد 

َدُ ٚزفدىِ بٌّٛٔدد عٍدٝ لدمو ٕوًِ جؿ١ص ال٠مً َّه ِٛٔدد بٌٍٗدك عدٓ  ٖإَّٔر/َ

ؾسددٝ زٗددً  ٌددٝ  ُِددطؽ بٌحالٜددد ٚزُددٜٛ جةٌُّددطى٠ٓ ٚزٛٚدد  بٌحالٜددد ع١ٍٙددة ٚزددمق

 ُِـسٜٛ بٌك١ٝ بٌّٓمٚل جطٛي بٌٛزى.

زٕسٟٙ ع١ٍّد بٌسح١ٍٝ جسىو١ث بٌؽٍمةذ بٌّٛغٛلخ ـٟ أٜىبؾ بٌؽىـد جعم غفدةؾ  -٘

ِٛٔد ٌٗك بٌحالٜ ٟٚ٘ ؼةٌحةو ِة زىْٛ ِٓ جالٜ ؼ١ى وةًِ ؾ١ص ٠ًٍَ ٌٙة زمط١د  بٌدحالٜ 

َدطٛبٔد لطع١دد جةٌّمةَةذ بٌّطٍٛجد عٓ ٜى٠ك بَسكمبَ ِمٕ ٠مٚٞ أٚ ١ِىة١ٔىٟ أٚ ب

 زىوث عٍٝ ِٛزٛو وٙىجةئٟ ؾسٝ زىْٛ ع١ٍّد بٌمط  ٚبٌسؽ١ٍك عٍٝ أوًّ ٚغٗ.

َةعد ٠ٚؿهو ِٓ بٌّٓدٟ ع١ٍدٗ جعدم ٠ٕٗسىن بٌحالٜ ؾسٝ ٠ػؿ ِمخ الزمً عٓ  -ٙ

زىو١حٗ ِحةْىخ ٠ٚػث أْ زٛٚ  ِػّٛعد ِٓ بٌحالٜةذ بٌّمٍٛجد ـدٛق بألغدًبء ؾم٠طدد 

ة ؾسدٝ زىسّدً ِدمخ ْده بٌّٛٔدد بٌُّدسكمِد ـدٟ بٌسح١ٍٝ ٌسؿه٠ى بٌعّةي ِٓ بٌّىٚو ع١ٍٙد

 ٌٗك بٌحالٜ.

٠سُ َمٟ بٌحالٜ جّٛٔد بألَّٕر بألج١ٙ عٓ ٜى٠ك عًّ ٌحدةٟٔ ِدٓ بألَدّٕر  -6

بألج١ٙ ٚبٌّةء ٚ ٚةـد بٌٍْٛ بٌّطٍدٛت  نب ٌدًَ بٌّدى ؾسدٝ ٠دسُ ِدًء غ١ّد  بٌعدىب١ٍِ 

 ٚبٌفٛبًٖ بٌّٛغٛلخ ج١ٓ بٌحالٜةذ زّةِةو.

بٌؿػى بٌكٓٓ ـٛق ِٛٔد َمٟ بٌدحالٜ لحدً غفةـٙدة  ٠سُ ـىِ ٜحمد ِٓ جٛلوخ -8

ٚزُّؽ بألو١ٚد جفٜٛد ٔةْفد ٌسٕب١فٙدة ِد  ِالؾبدد ٚدىٚوخ زٕب١دؿ بٌعدىب١ٍِ ِدٓ 

 ِٛٔد بٌُم١د جؿ١ص زىْٛ غ١ّعٙة ـٟ ُِٕٛت ٚبؾم.
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٠دسُ زىو١دث غ١ّد  أٔدٛبع بألوٚد١ةذ جُّٕدٛت ضةجدر جدمْٚ ١ِدٛي ِدة ٌدُ ٠ُددٕٕ  -5

زح١ٍٝ بألَطؽ ٚلٚوبذ ب١ٌّةٖ ؾ١دص ٠عّدً ١ِدٛي عٍٝ ؼ١ى نٌه ٠ٚكسٍؿ بٌؿةي ـٟ ؾةٌد 

َددُ ـددٟ بٌّسددى بٌطددٌٟٛ ِٚطٍددٗ ـددٟ ٔـددٟ أوٚدد١ةذ بألَددطؽ ٔؿددٛ بًٌّبو٠ددث ال٠مددً عددٓ 

لٚوبذ ب١ٌّةٖ ٌّٛةْ عدمَ زػ١ّد  ١ِدةٖ بألِطدةو عٍدٝ بألَدطؽ أٚ ١ِدةٖ بٌٗدىؾ لبقدً 

 لٚوبذ ب١ٌّةٖ.

أِدة  ٠ّىٓ عًّ ٚيوخ ِٓ بٌدحالٜ بٌُّدسكمَ ـدٟ بألوٚد١ةذ ِدٓ ٔفدٍ بٌٕدٛع -ٓٔ

ـٟ ؾةٌد زح١ٍٝ بألَطؽ ـ١سُ عًّ ٚيوخ ِٓ ٔفٍ ٔدٛع بٌدحالٜ زىودث ِةئٍدد عٍدٝ غ١ّد  

بٌموبٚٞ جةوزفةع جالٜد ٚبؾمخ ٌّٛةْ عمَ لقٛي بٌّةء ج١ٓ بٌؿٛبئٝ ٚبألو١ٚةذ ٠ٚدسُ 

 زىو١حٙة جعم بالٔسٙةء ِٓ زح١ٍٝ بألو١ٚد.

 

 

 

 )ثبٌثًب( األزل١بد اٌقؽج١خ:
ي عٍدٝ أَدطؽ ُِدس٠ٛد ٔةعّدد بٌٍّّدٍ زىوث بألو١ٚةذ بٌكٓح١د ٌٍؽىؾ ٌٍؿٗٛ

٠ٍٜٛدددد بٌعّدددى عةيٌدددد ٌٍىٜٛجدددد ٚبٌؿدددىبوخ ٚبٌىٙىجدددةء ؾُدددٕد بٌّبٙدددى ؾ١دددص ٠سفدددٕٓ 

أقٗددةئ١١ٓ بٌّٕٙددد ـددٟ عّددً ٘ددهٖ بألوٚدد١ةذ ٚبٌعٕة٠ددد جٙددة ٚوٓددطٙة ٚل٘ةٔٙددة ٚ ظٙددةو 

زػ٠ًعةذ أقٓةجٙة ٚز١ٌٛفٙة ِ  جعٛٙة ح ٚزٕمُُ أعّةي بألو١ٚةذ بٌكٓدح١د  ٌدٝ ضالضدد 

 د:أٔٛبع وئ١ُ١

  أوٚددد١ةذ قٓدددح١د ِدددٓ أٌدددٛبؼ َِٛدددىٟ ِفدددىيخ زُدددّٝ جةألوٚددد١ةذ

 ب٠ٌُٛم.

 .أو١ٚةذ قٓح١د ِٓ جةوو١ٗ ُِّةو 

 .أو١ٚةذ قٓح١د ِٓ جةوو١ٗ ٌٗك 

ٚلحددً زؿم٠ددم زٍدده بألٔددٛبع ب ِددٓ بألوٚدد١ةذ بٌطالضددد ٠ٍددًَ بٌس٠ٕٛددٗ عددٓ ٚددىٚوخ 

بالٔسٙدددةء ِدددٓ أعّدددةي جطةٔدددد بٌح١دددة٘ ٚبٌٛدددٙةوخ  ْ ٚغدددمذ لحدددً بٌٓدددىٚع ـدددٟ عّدددً 

١ةذ بٌكٓددح١د جىةـددد أٔٛبعٙددة ألْ َددمٜٛ بألَددّٕر ٚبٌػ١ددى عٍددٝ بألقٓددةت ٠ددؤضى بألوٚدد

عٍددٝ ٌٛٔٙددة ٚٔبةـسٙددة ٚقةٖددد عٍددٝ بألوٚدد١ةذ بٌحةوو١ددٗ جىةـددد أٔٛبعٙددة ـسؿددمش جمدد  

 ؼةِمد بٌٍْٛ ال٠ّىٓ  يبٌسٙة.

 

( ِسادددً رسو١ددت األزلدد١بد اٌقؽددج١خ ِددٓ أٌددٛاح 1)
 اٌّٛظىٟ )اٌع٠ٛد(:

 د ٠ّىٓ بقسٗةو٘ة ـ١ّة ٠ٍٟ:ٟٚ٘ زًّٓ ِىبؾً زٕف١ه٠د ِسسةجع

)أ( ٔبةـددد بألوٚدد١د ؾسددٝ ُِددسٜٛ بٌكىَددةٔد بٌُّددٍؿد ٚ يبٌددد غ١ّدد  ِكٍفددةذ 

بٌّددْٛ ٚبٌددىلِ ِددٓ َددطؽ بٌؽىـددد لحددً بٌحددمء ـ١ٙددة ٚبال٘سّددةَ جإيبٌددد غ١ّدد  بٌّددٛبل 

 بٌع٠ٛٛد بٌسٟ ٠ّىٓ أْ زسُحث ـٟ زيوً بٌكٓث ٚزعفٕٗ.
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أٚ  ٕ×ٕفدةذ لطدةع )ت( زػ١ًٙ ِدىب٠ٓ قٓدح١د ِدٓ بٌكٓدث بٌَّٛدىٟ زُدّٝ عٍ

جٖٛددد جددمٜٛبي زسٕةَددث ِدد  ٜددٛي بٌؽىـددد ٚزىددْٛ أٜٛبٌٙددة ُِددسم١ّد ؼ١ددى  ٘.ٕ×٘.ٕ

ِعٛغددد أٚ ِٕؿ١ٕددد ٠ددسُ ل٘ةٔٙددة ٚغٙدد١ٓ جّددةلخ عةيٌددد وددةٌح١س١ِٛٓ بٌُددةئً بٌّكفددؿ أٚ 

ب١ٌُىٚجالَر عٍٝ بٌحةول ٠ّٚىٓ ل٘دةْ ضالضدد أٚغدٗ ِٕٙدة أٚ بألوجعدد وةٍِدد ٠ّٚىدٓ أْ 

ُطؽ بٌعٍدٛٞ جدمْٚ ل٘دةْ ٚ٘دٛ بٌّالٖدك ألٌدٛبؼ زػ١ٍدم زٕٕ بٌّٛبٖفةذ عٍٝ زىن بٌ

 بألو١ٚد.

)ظ( ٠سُ عًّ زؿ١ٍمد قٓح١د أٚ ق٠ًٕدىخ جدمبئى بٌؿدٛبئٝ ِدٓ لطدةع بٌّدىب٠ٓ زطحدر 

ِسدى ٚنٌده جعدم ٔجكٛبج١ى قٓح١د أٚ جىةٔةذ ؾم٠م٠د لبقدً بٌؿدٛبئٝ ٠ٚؿدحّ ع١ٍٙدة ودً 

ِدٓ ُِدسٜٛ  أقه ْىت ٠ؿدمل ُِٕدٛت بألوٚد١د بٌٕٙدةئٟ ِدٓ ٚغدٗ جدالٜ بألوٚد١ةذ أٚ

آقددى لوغددد ـددٟ َددٍُ بٌددمٚو ٔفُددٗ جؿ١ددص ٠مددً عٕددم ُِٕددٛت ٚددٙى بٌسؿ١ٍمددد بٌكٓددح١د 

 َُ.٘.ٕٚبٌّىب٠ٓ أٚ بٌعٍفةذ جّممبو َّه قٓث زػ١ٍم بألو١ٚد ٚ٘ٛ 

)ل( زحمأ ع١ٍّد زىو١ث ٚزف١ًٗ بٌعٍفدةذ عٍدٝ ُِٕدٛت بٌسؿ١ٍمدد بٌكٓدح١د ٠ٚىدْٛ 

ٛبؼ بٌكٓدح١د بٌع٠ٍٛدد عٍدٝ وٖٙة ـٟ قطٜٛ ُِسم١ّد ِسٛبي٠د عىٍ بزػةٖ زػة١ٌم بألٌ

َدُ ؾُدث أجعدةل بٌؽىـدد ٓٗ:ٓٙأْ زىْٛ بٌُّةـد ج١ٓ ِؿٛو بٌّى٠ٕد عٓ بألقىٜ ِٓ 

ٚؾُددث َددّه بٌّددىب٠ٓ ٜٚح١عددد بألو٘ ٚبٌحعددم بٌٓددةئ  ـددٟ بالَددسكمبَ جدد١ٓ ِؿددةٚو 

َددُ ٠ٚددسُ زطح١ددر بٌّددىب٠ٓ ـددٟ بٌسؿ١ٍمددد أٚ بٌك٠ًٕددىخ بٌكٓددح١د بٌُددةجك ٘ٗبٌّددىب٠ٓ ٘ددٛ 

 عٍّٙة.

لوُ قٓح١د ِٓ ٔفٍ لطةع بٌّىب٠ٓ زىجٝ بٌّدىب٠ٓ بٌعىٚد١د جٓدىً )٘ـ( ٠سُ عًّ 

ؼ١ى ِسًٗ جؿ١ص زعًّ لوّد وً بِسى ِكٍٛـد ج١ٓ وً ٖؿ ٚآقى زٛٚ  ودً ِٕٙدة ـدٟ 

 ِىةٔٙة ضُ زُّى جمق ُِّةو ـٟ غةٔث بٌّى٠ٕس١ٓ بٌّسمةجٍس١ٓ ِٓ بٌػٕث.

بْ )ٚ( ٠ددسُ ِىبغعددد ُِٕددٛت ٚغددٗ بٌعٍفددةذ جةٌمددمخ بٌكٓددث أٚ بأل١ٌِٕٛددَٛ ٚج١ّددً

ب١ٌّةٖ أٚ عٓ ٜى٠ك ْم ق١ٝ عٍدٝ ْدىج١ٓ ِسمدةج١ٍٓ جةٌؽىـدد ٚل١دةٌ بٌحعدم جد١ٓ بٌكد١ٝ 

ٚبٌعٍفةذ ٠ٚػث بٌسموم ِٓ زؿ١ًّ غ١ّد  بٌّدىب٠ٓ عٍدٝ بٌكىَدةٔد ِحةْدىخ عٍدٝ أْ ٠دسُ 

 ًِء أٞ ـىبغ ج١ٓ بٌّىب٠ٓ ٚبٌكىَةٔد جكٛبج١ى قٓح١د زىزىً بٌّىب٠ٓ ع١ٍٙة.

ِٕةَد١حٙة ٚبَدسٛبئٙة ِد  جعٛدٙة ِدٓ )ي( ٠ّىٓ زم٠ٛدد غ١ّد  بٌعٍفدةذ جعدم ٚدحٝ 

قالي ـىل ِػّٛعد ِٓ بٌٕٓةجى بٌٗةظ ع١ٍٙة جؿ١ص زؽطدٟ َدطؽ بٌعٍفدةذ ٚزٕدًي عٍدٝ 

غٛبٔحٙة ؾسٝ ُِسٜٛ قىَةٔد بألوٚد١د ٚزُدّى ـدٟ بٌٛغدٗ ٚبٌػٛبٔدث ضدُ زٗدث جدؤظ 

 ٖؽ١ىخ ِٓ بٌكىَةٔد بٌعةل٠د ع١ٍٙة ٌسطح١سٙة عٓ أٞ ؾىود وأ١َد.

ٌّٛغددٛلخ جدد١ٓ بٌعٍفددةذ ٚبٌددموُ جةٌىِددً بٌٕب١ددؿ )ؼ( ٠ددسُ ولَ غ١ّدد  بٌفىبؼددةذ ب

بٌٕةعُ بٌػةؾ ِ  ِىبعةٚ بٌؿهو ِٓ ٚغٛل أٞ ِٛبل ؼى٠حدد ودةٌػ١ى أٚ بٌّدْٛ بٌّكّدىخ 

َدُ ٔأٚ بٌىلِ ٠ٚػث أْ ٠ٕكفٙ ُِسٜٛ بٌىلَ عدٓ بٌٛغدٗ بٌعٍدٛٞ ٌٍّدىب٠ٓ جّمدمبو 

ؾسٝ ٠ّىٓ ز٠ٛٙد بٌى١ٚد ِٓ أَدفٍٙة ٠ّٚىدٓ وِ جدٛلوخ ِدٓ ِدةلخ ِٛدةلخ ٌٍؿٓدىبذ 

 ًٌبؾفد ـٛق ٜحمد بٌىًِ ٌّٕ  ٖٚٛي بٌؿٓىبذ  ١ٌٙة.ب

)ٜ( ٠سُ زىو١ث أٌٛبؼ زػ١ٍم بٌَّٛىٟ بٌّفىي ـدٟ بزػدةٖ ٜدٛي بٌؽىـدد جؿ١دص زحدمأ 

ِٓ ِمقً بٌؽىـدد ؾسدٝ ٔٙة٠سٙدة ٚزىدْٛ عىدٍ بزػدةٖ بٌّدىب٠ٓ ٠ٚطحدر أٚي ٌدٛؼ ِػدةٚو 

ّٕددة ـددىبغ ٌٍؿددةئٝ ِٚٛبي٠ددةو زّةِددةو ٌددٗ جؿ١ددص ٠ىددْٛ جددىٚي بإلـى٠ددً ـددٟ بزػددةٖ بٌؿددةئٝ ج١

بإلـى٠ً ٔؿٛ بٌؽىـد ضُ ٠مق ُِّةو ِةئً ٠ُّٝ )أوبٍٍْٟ( لبقً  ـى٠ً بٌٍٛؼ ضُ ٠ٛٚد  
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بٌٍددٛؼ بٌطددةٟٔ ٌسىو١ددث بإلـى٠ددً لبؾددً بألٚي ٠ٚددمق ع١ٍددٗ ؾسددٝ ٠ددسُ زُددم٠م بٌُّددةـد ـ١ّددة 

ج١ٕٙة ؾسٝ زٕسٟٙ بٌؽىـد جةٌىةًِ ٚؼةٌحةو ِة زىْٛ ِمةَةذ أٌٛبؼ بٌسػ١ٍم بٌَّٛدىٟ نبذ 

 جٖٛد ٚأٜٛبٌٙة زكسٍؿ ؾُث بٌطٍـث ٚزؿُث جةٌممَ. ٘×ٔأٚ  ٗ×ٔلطةع 

)ٞ( ٠دددسُ وٓدددٝ بألوٚددد١د بٌكٓدددح١د جةٌّىٓدددطد بٌىٙىجةئ١دددد جمب٠دددد ِدددٓ بٌٗدددٕفىخ 

بٌكٓددٕد  ٌددٝ بٌٕةعّددد جٓددىً زددمو٠ػٟ ١ٌٜٛددةو ٚعىٚدد١ةو ؾسددٝ زسُددةٜٚ غ١ّدد  أٌددٛبؼ 

 بٌَّٛىٟ ٚزىْٛ ٔةعّد بٌٍٍّّ.

بٌَّٛدىٟ أٚ بٌدًبْ أٚ )ن( ٠سُ زىو١ث غ١ّ  بٌٛيوبذ عٍٝ بٌؿدٛبئٝ ِدٓ بٌكٓدث 

أٚ  ٘×ٔأٚ  ٗ×ٔبألوٚ ؾُددث بٌىَددِٛةذ ٚؾُددث ٔددٛع بالوٚدد١د بٌُّددسكمِد لطددةع 

جٖٛدددد ٚزىدددْٛ نبذ ؾ١ٍدددد ِدددٓ غةٔدددث ٚبؾدددم ٠ٚدددسُ زطح١سٙدددة جةٌؿدددةئٝ جدددةٌكٛبج١ى  ٙ×ٔ

 بٌكٓح١د ٚبٌُّة١ِى بٌّكحمخ.

 )ي( ِىؾٍد بٌم٘ةْ ٚزسُ ِىبؾٍٗ عٍٝ بٌسسةج  بٌسةٌٟ:

 ِٚةء بألوُػ١ٓ ٌسفس١ؽ بٌُّةَ. ـٟٙ زحمأ جّةلخ بٌٙةوجى٠ر أ 

  ٝضددُ ل٘ددةْ بٌفٍددٛذ بٌٓددفةؾ ِددٓ أغددٛل بٌٕددٛبع ٚغٙدد١ٓ عٍدد

 بأللً.

  ٠ّىٓ  ٚدةـد بٌٍدْٛ بٌّطٍدٛت وّدة ٠ّىدٓ زٓدط١ث بألوٚد١ةذ

 جةٌػٍّىد ؾُث بٌّٛبٖفةذ ٚبٌىَِٛةذ.

 

( ِسادً رسو١ت األزلد١بد اٌقؽدج١خ ِدٓ اٌجبزو١دٗ 2)
 اٌّعّبز )أزٚ أٚ شاْ(:

َدُ أٚ ٕ×٘×َٓ٘دُ ؾسدٝ ٕ×ٖ×ٕ٘جةوو١دٗ زحدمأ ِدٓ ٠ٚسُ زىو١حٙة ِٓ أٖدةج  

لوغد ـدٟ ٖدفٛؾ َُ٘ٗ ٟٚ٘ ِفىيخ ِٓ غ١ّ  بٌػٙةذ زىوث عٍٝ يب٠ٚد ٕ×6×ٓ٘

ِسىبٖددد زُددّٝ َددحعةذ ٚضّة١ٔددةذ أٚ جددمٞ ْددىً ٕ٘مَددٟ آقددى زددٕٕ ع١ٍددٗ بٌىَددِٛةذ 

٠ٚؤقه ـدٟ بالعسحدةو أْ زىدْٛ ٔٗدؿ بٌى١ّدد ِفدىيخ ٠ّد١ٓ ٚبٌٕٗدؿ ب٢قدى ِدٓ بٌى١ّدد 

ة بألوٚ ٚبٌددًبْ ح ٠ٚددسُ زىو١ددث بٌحةوو١ددٗ بٌُّددّةو عٍددٝ عٍفددةذ ِددٓ ِفددىيخ ْددّةي ِٕٚٙدد

بٌكٓث بٌَّٛىٟ جٕفٍ بٌطى٠مد بٌُةجك ْدىؾٙة ـدٟ أوٚد١ةذ أٌدٛبؼ بٌَّٛدىٟ  ال أْ 

بالقددسالؾ بٌٛؾ١ددم عٕٙددة ٠سّطددً ـددٟ زىو١ددث أٌددٛبؼ ١ٌٜٛددد عىددٍ بزػددةٖ بٌعٍفددةذ زُددّٝ 

ةوخ عددٓ أٌددٛبؼ ِددٓ ـٍٗددةذ جددمالو ِددٓ أٌددٛبؼ بٌسػ١ٍددم بٌَّٛددىٟ بٌّفددىيخ ٚبٌفٍٗددةذ عحدد

جٖٛدد ٠طحدر ـدٟ  ٗ×ٔبٌكٓث بٌَّٛىٟ ُِّٛؾد ِٓ بٌٛغ١ٙٓ ؼ١دى ِفدىيخ لطةعٙدة 

بٌعٍفةذ جُّّةو عّٛلٞ ع١ٍٙدة ٠ٚسدىن جد١ٓ بٌٍدٛؼ ٚب٢قدى ُِدةـد لدمو٘ة َدّه بٌٍدٛؼ 

َُ ٌس٠ٛٙد بألو١ٚد ضُ ٠سُ زىو١ث بألوٚد١ةذ بٌكٓدح١د بٌحةوو١دٗ ع١ٍٙدة ٔ:ٕزسىبٚؼ ِٓ

جةٌىَددِٛةذ ٠ٚحددمأ زىو١ددث بٌحةوو١ددٗ جعّددً وٕددةو ِػددةٚو جةٌُّددّةو جةألْددىةي بٌّطٍٛجددد 

ٌٍؿددةئٝ عٍددٝ ١٘اددد ٖددفٛؾ ِسىبٖددد ِددٓ أٖددةج  بٌحةوو١ددٗ زٛٚدد  عّٛل٠ددد عٍددٝ بزػددةٖ 

لوغدد ضددُ ٠حددمأ ؤ بٌحةوو١ددٗ بٌسددةٌٟ ِددٓ  ٘ٗبٌؿدةئٝ ٚزسمةجددً ـددٟ بألووددةْ عٍددٝ يب٠ٚددد 

م ِٕسٗؿ أوٚد١د بٌؽىـدد ؾُدث بٌٓدىً بٌّطٍدٛت ٠ُٚدّٟ بٌحمب٠دد جٗدىخ بٌؽىـدد ٠ّٚسد

بٌحةوو١ٗ  ٌٟ بٌػٛبٔدث ؾسدٟ ٠سمةجدً ِد  بٌىٕدةو بٌُدةجك عٍّدٗ ح ٚأؾ١ةٔدةل ٠دسُ ٚٚد  ـٍسدى 
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وـ١  أٚ عى٠ٙ ج١ٓ بٌىٕةو ٚجةوو١ٗ بٌؽىـدد ِدٓ أٜ ٔدٛع ِدٓ بألقٓدةت بٌٗدٍحد أٚ ِدٓ 

ٔفددٍ   ٔددٛع بألوٚدد١د بٌُّددسكمِد أٚ ِددٓ قٓددث بٌّددة٘ٛغٕٟ . ٘ددهب ٠ٚددسُ عّددً غ١ّدد  

وٓدٝ ٚل٘دةْ ٚزىو١دث ٚيو ٜحمدةو ٌٍحٕدٛل بٌُدةجك بٌّىبؾً بٌسة١ٌدد ٌسىو١دث بٌحةوو١دٗ ِدٓ 

 زؿم٠م٘ة ٚز١ٖٛفٙة ـٟ بألو١ٚةذ بٌكٓح١د ِٓ بألٌٛبؼ بٌَّٛىٟ بٌّفىيخ.

 

 

 

( ِسادً رسو١ت األزلد١بد اٌقؽدج١خ ِدٓ اٌجبزو١دٗ 3)
 اٌٍفك )اٌدٚو١ػ(:

٠ّىٓ زٛو٠م بٌحةوو١ٗ بألوٚ أٚ بًٌبْ جّٛبٖفةذ زُّؽ جٍٗمٗ عٍٝ جالٜ َٕػةجٟ 

بٌكىبَةٔد بٌعةل٠د بٌُّس٠ٛد ٚزٛول و١ّدةذ بٌحةوو١دٗ بٌٍٗدك جّمةَدةذ أٚ عٍٝ لود ِٓ 

َدُ َٚدّىٙة ٕ:َُٖ ٚعىٚٙة ِدَُٕٓ٘ ٚال ز٠ًم عٓ ٕٖٓؽ١ىخ أٜٛبٌٙة ـٟ ؾمٚل 

َُ ٚ٘ٝ ؼ١ى ِفىيخ ُِّٛؾد ِٓ ٚغٗ ٚبؾم ٚأؾ١ةٔةو ٠ٛول بٌحةوو١دٗ ٘.ُِٔ بٌٝ 8ِٓ 

ٕدد ٠دسُ ٌٗدك بٌٍٗك عٍٝ ْىً ِػّٛعةذ ِسىبٖد ٍِٗٛلد عٍٝ ٚوق جىَدِٛةذ ِع١

بٌحةوو١ددٗ ٚبٌددٛوق ألعٍددٝ ضددُ ٠ددسُ بيبٌسددٗ جعددم غفددةؾ بٌحةوو١ددٗح ٚجٓددىً عددةَ ٠ددسُ زىو١ددث 

 بألو١ٚةذ بٌحةوو١ٗ بٌٍٗك عٍٝ بٌّىبؾً بألز١د:

  َٟدددُ ٕٓ×ٕٓزىو١دددث أوٚددد١د ِدددٓ بٌدددحالٜ بألَدددّٕسٝ أٚ بٌُدددٕػةج

٠ٛحٝ ُِٕٛجٙة جؿ١ص زمً عٓ ْىت بألو١ٚد بألق١دى جّمدمبو َدّه بٌحةوو١دٗ 

َددُ ٠ُٕٚددث ٘ددهب بٌٓددىت  ٌددٝ لوغددد بٌُددٍُ أٚ  ٌددٝ ُِٕددٛت ٔٚ٘ددٛ ؾددٛبٌٟ 

 أو١ٚد بٌٓمد ٚزٛحٝ ِٕة١َث بٌحالٜ جملد ٠ٚسُ َمٟ ٌؿةِةزٙة ٚقمِسٙة.

  ٗزفىِ ِةلخ بٌٍٗك ِٓ بٌؽىبء بٌُّسٛول بٌّكٕٗ ٌٍٗك بٌحةوو١د

بألجدد١ٙ أٚ بٌٓددفةؾ عٍددٝ بألوٚدد١د بٌددحالٜ ٠ٚددسُ ؤ أٌددٛبؼ بٌحةوو١ددٗ ؾُددث 

ىْٛ بٌحمب٠د ِٓ ِٕسٗؿ بٌؽىـدد ؾسدٝ أٜىبـٙدة بٌىَِٛةذ بٌّطٍٛجد عٍٝ أْ ز

بٌكةوغ١ددد ٠ّٚىددٓ عّددً وٕددةو جددمب٠ى بٌؽىـددد ِطددً ِددة ٘ددٛ ِسحدد  ـددٟ بٌحةوو١ددٗ 

 بٌُّّةو بٌُةجك ْىؾٗ أٚ بزحةع أٞ ْىً غّةٌٟ آقى.

   ٠دددسُ وٓدددٝ ٚل٘دددةْ بألوٚددد١د جعدددم غفةـٙدددة ٜحمدددةو ٌٍّىبؾدددً بٌُدددةجك

 ٗ بٌُّّةو.ز١ٚٛؿٙة ـٟ وً ِٓ بألو١ٚةذ أٌٛبؼ بٌَّٛىٟ أٚ بٌحةوو١

   ٠سُ زىو١ث ٚيوبذ قٓدح١د ِدٓ بٌكٓدث بألوٚ أٚ بٌدًبْ ؾُدث ٔدٛع

 بٌحةوو١ٗ بٌُّسكمَ.

  ٠سُ زٓط١ث ٚل٘ةْ بألو١ٚةذ ٚبٌٛيوبذ جٕفٍ بٌّٛبٖفةذ بٌُدةجك

 ْىؾٙة ـٟ أو١ٚةذ بٌكٓث بٌَّٛىٟ ٚبٌحةوو١ٗ.

 

 ِسدٍخ اٌزؽط١جبد -4
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 ( أػّبي اٌد٘بٔبد1)
 

 

بالَدّٕر جعدم ج١ةٚدٙة جةٌّؿدةوخ بٌدٝ زٓدط١حٙة زؿسةظ بٌؿٛبئٝ بٌمبق١ٍد ٌٍّحدةٔٝ ٚ

جةٔٛبع ِكسٍفد ِٓ ل٘ةٔةذ َٛبء بوةْ جةٌػ١ى أٚبٌؽىبء أٚجمٜ ِةلخ أقىٜ زُسعًّ ٘دهٖ 

بالٔٛبع بٌّكسٍفد ِٓ بٌم٘ةٔةذ ٌؿّة٠د بٌح١ة٘ ٚٚلة٠سٗ ِٓ بٌّؤضىبذ بٌطح١ع١د ٚبٚدةـد 

بٌّطٍٛجدددد ٠ًِدددم ِدددٓ بٔدددٛبع بٌسُٕددد١ك ٚبًٌقىـدددد ٚبٌدددم٠ىٛو ٚبٌؿٗدددٛي عٍدددٝ بالٔدددٛبع 

بٌّؿححد بٌٝ بٌٕفٍ ٚبٌّى١ُد ٌىبؾد بٌع١ٓ ٚبٌّالئّدد ٌىبؾدد بٌعد١ٓ ٚبٌّالئّدد ٌدألنٚبق 

 بٌٓك١ٗد.

 

ٚاٌدد٘بٔبد ثفددفخ ػبِددخ ٠زىدْٛ ِددٓ اٌؼٕبـددس اٌقّعددخ 
 االر١خ:

 :ٌ٠سىْٛ بٌػ١ى ٚبٌهٔه بالج١ٙ ٚباليج١مبظ. بالَة 

   :ًِٚ٘ٛبٌُةئً بٌهٜ ٠هٚت ـٝ بالَةٌ.بٌعٕٗى بٌؿة 

  :ٌّددةلخ بٌّٛددةـد ٌٍعٕٗددى ٌىددٝ زُددةعم عٍددٝ ٚ٘ددٝ ببٌّدده٠ث

 بٌهٚجةْ.

  :بٌّةلخ بٌّٛةـد ٌٍعٕٗى بٌؿةًِ ٌسُةعم عٍدٝ بٌّػفؿ ٝ٘ٚ

 غفةـٗ.

  :ْٚ٘دٝ زسىددْٛ ِدٓ ِدٛبل ِعم١ٔددد أٚٔحةز١دد أٚؾ١ٛب١ٔددد بالٌدٛب

قة١ٌد ِٓ بٌّٛبل بٌع٠ٛٛد زٛةؾ بٌدٝ ِدةلخ بٌدم٘ةْ ٌٍؿٗدٛي عٍدٝ بٌٍدْٛ 

ؾُث بنب ِدة ودةْ بٌّطٍدٛت بٌّطٍٛت ٚزكسٍؿ ِٛبٖفةذ أعّةي بٌم٘ةٔةذ 

٘ٛل٘ةْ بٌحالٜ زك١ٓٓ عٍٝ بٌؿٛبئٝ أِٚٗد١ٕ عٍدٝ بالَدمؿ أٚبقٓدةت 

أٚؾم٠م لم٠ُ أٚؾم٠م أِٚح١ٍد وهٌه غةً٘خ أ٠ٚسُ زؿ١ٛى٘ة ـٝ ِىةْ بٌعًّ 

 وال ؾُث ٔٛعٗ.

 

 

 أٔٛاع اٌج٠ٛبد:
٠ّىٓ جٓىً عةَ زم١ُُ بٔٛبع بٌح٠ٛةذ بٌٝ ضالش بٔدٛبع وئ١ُد١د ٜحمدة ٌٍّٛبٖدفةذ 

 د بٌكةٖد جّعٙم بجؿةش بٌحٕةء ٚٚيبوخ بالَىةْ ٚبٌّىبـك عٍٝ بٌٕؿٛبٌسةٌٝ:بٌم١ة١َ

 .بٌح٠ٛةذ بٌّةئ١د 

 .بٌح٠ٛةذ ب٠ًٌس١د ٚبٌالو١ٙةذ 

 

 أٚال: اٌج٠ٛبد اٌّبئ١خ:
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ٚ٘ٝ زًّٓ غ١ّد  بٌدم٘ةٔةذ بٌسدٝ بَةَدٙة بٌّدةء ٠ّٚىدٓ ؾٗدى ب٘دُ بٔٛبعٙدة ـدٝ 

 بٌٕمةٜ بٌسة١ٌد:

 .ل٘ةٔةذ ج١٠ٛ١د بٌػ١ى بٌّةئ١د 

  ج١٠ٛ١د بٌػ١ى بٌّٛةؾ ب١ٌٗ بٌٓؿَٛ.ل٘ةٔةذ 

 .ًل٘ةٔةذ ج١٠ٛ١د بٌؽىبء بٌؽ١ى لةجً ٌٍؽ١ُ 

 .ل٘ةٔةذ ج١٠ٛ١د بٌحالَسه بٌّةئ١د 

 أٚال: اػّبي اٌد٘بٔبد ث١٠ٛ١خ اٌج١س اٌّبئ١خ:
ٚزُددسعًّ عٍددٝ ج١ددة٘ زكُدد١ٓ أٚج١ددة٘ بَددّٕسٝ ؼ١ددى ِكددمَٚ ٚعٍددٝ بٌطددٛت 

أٚعٍدٝ بالقٓدةت أٚعٍدٝ بٌبة٘ى بٌكىَةٔد ٚال ٠ػٛي بَسعّةٌٗ عٍدٝ ج١دة٘ بٌّٗد١ٕ 

 بٌؿم٠م.

٠ٚسُ زؿ١ٛى و١ّد ِٕةَحد ِٓ بٌػ١ى بٌُدٍطةٔٝ ٔدةزع ِدٓ ؾدىق بٌػ١دىٜ جطى٠مدد 

َدةعد ضدُ  ٗٔغدًء غ١دى ٠ٚسدىن ٌّدمخ  ٔغًء ِةء :  ٔغ١مخ ضُ ٠طفٝ ـٝ بٌّةء جُٕحد 

٠مقدده بٌػددًء بٌعٍددٜٛ ِددٓ بٌػ١ددى بٌّطفددٝ ٠ٚٛددةؾ بٌددٝ ِؿٍددٛي ِددهبت ـددٝ وػددُ ْددحد + 

بٌّةء بٌّىْؽ . ٠ٚٛدةؾ بٌػ١دى جةٌسدمو٠ع ِد  بٌسم١ٍدث ؾسدٝ  ٌسى ِٓ ٓٓٔوػُ ٍِؽ / ٕ

٠ّىددٓ بٌؿٗددٛي عٍددٝ قٍدد١ٝ لٛبِددد ِٕةَددث ٠ّٚىددٓ بٚددةـد بٌٍددْٛ بٌّطٍددٛت ضددُ زٛدد١ؿ 

 .ُِٕٔبٌُّسؿٍث ِٓ قالي ِٗفةخ ِٓ بٌٍُه َعد ع١ٛٔٙة 

 ٜى٠مد بٌم٘ةْ:

٠ددسُ ل٘ددةْ بٌؿددٛبئٝ بٌسددٝ ٌددُ ٠ُددحك ل٘ةٔٙددة ِددٓ لحددً عددٓ ٜى٠ددك عّددً ٚغددٗ  (ٔ

 ٍث بالج١ٙ بٌٝ زُ زؿ١ٛىٖ جمْٚ ٌْٛ  جةَسعّةي بٌفىْةخ.زؿ١ٛىٜ جةٌُّسؿ

٠ددسُ ِعػٕددد بٌؿددٛبئٝ ٚبالَددمؿ جّددةلخ بٌّٗدد١ٕ بٌّعػددْٛ جُّددسؿٍث بٌػ١ددى  (ٕ

 بٌّػًٙ َةجمة.

ل٘ةْ بٌٛغٗ بالٚي ٠ُّٝ جطةٔدد جٛبَدطد بٌفىْدةخ ِدٓ بٌُّدسؿٍث بٌػ١دىٜ جعدم  (ٖ

 بٚةـد بٌٍْٛ بٌّطٍٛت.

٠دد بٌُّدسكمِد ٠ُٚدّٝ ـدٝ ل٘ةْ بٌٛغدٗ بٌٕٙدةئٝ ٠ُٚدّٝ بٌٛدٙةوخ جدٕفٍ بٌحٛ (ٗ

بٌٛغٗ  بالٚي جةٌٍْٛ بٌّطٍٛت ِد  بَدسعّةي بٌدىِ جةو١ٍّٕدد ٌػعدً بٌُدطؽ بٌٕٙدةئٝ 

 ِسػةٍٔ قة١ٌة ِٓ بضةو بٌفىْةخ بٌُّسكمِد ـٝ بالٚغٗ بٌُةجمد.

 

 ثب١ٔب: اٌد٘بْ ثج٠ٛخ اٌج١س اٌّقٍٛن ثبٌؽذِٛبد:
ٌٍم٘ةْ بٍِدٍ  ٠ُٚسعًّ ٌٕفٍ بالؼىب٘ بٌُةجمد بال بٔٗ ـٝ ؾةٌد بٌُطؽ بٌٕٙةئٝ

 ِٚةٔ  الِسٗةٔ بٌّةء ـمٔٗ ٠ٛؾٝ جةَسكمبِٗ.

 ٜى٠مد بٌسؿ١ٛى:

وػُ ِٓ ب٠ًٌدر بٌٕحدةزٝ ٠ٔسُ زؿ١ٛى ِؿٍٛي بٌػ١ى بٌّكٍٜٛ جةٌٓؿِٛةذ جةٚةـد 

وػددُ ِدٓ ِؿٍددٛي بٌػ١ددى ِٕٓٓطدً ي٠ددر جدهوخ بٌمطددٓ بٌدٝ بٌٓددؿُ بٌؿ١ددٛبٔٝ ) بٌدم٘ٓ ) /

ِد  بٌسم١ٍدث جُدىعد ؾسدٝ ٠ٕدمِع  بٌّعم ٌٍم٘ةْ جٕفٍ بٌطى٠مد بٌّٛٚؿد جةٌحٕم بٌُةجك

 بٌٓؿُ ِ  بٌُّسؿٍث بٌػ١ىٜ زّةِة.
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 ٜى٠مد بٌم٘ةْ:

٠سُ ل٘ةْ بٌؿدٛبئٝ بٌسدٝ ٌدُ ٠ُدحك ل٘ةٔٙدة ِدٓ لحدً جدٕفٍ ِىبؾدً بٌدم٘ٓ بٌُدةجمد 

بٌّسسحعددد ـددٝ ٌٛٔددٗ بٌػ١ددى ب١ٌٍّاددد جمب٠ددد ِددٓ بٌٛغددٗ بٌسؿٛدد١ىٜ ٚبٌّعػددْٛ ٚبٌحطةٔددد 

د بٌػ١ى بٌّكٍٜٛ جدةٌّعػْٛ ِدة عدمب بٌٛغدٗ جةٌٛغٗ بالٚي ٚبٌٛٙةوخ جةٌٛغٗ بٌطةٔٝ جح٠ٛ

 بالق١ى جمْٚ بٚةـد ْؿُ.

 

 ثبٌثب:اٌد٘بْ ثج٠ٛخ اٌغساء غ١س اٌمبثً ٌٍغع١ً:
ٚ٘ٝ جح٠ٛد ِةئ١د قة١ٌد ِٓ ب٠ًٌر بٌّدةلخ بٌىبجطدد ـ١ٙدة بٌؽدىبء أٚبٌٕٓدة. زُدسعًّ 

جددٕفٍ أؼددىب٘ ل٘ددةْ ِددةلخ بٌػ١ددى بٌّةئ١ددد بال بٔددٗ ٠ّىددٓ ل٘ددةْ ِدد  ِددةلخ بٌّٗدد١ٕ 

 .أٚبٌػحٍ

 

 ٜى٠مد بٌسؿ١ٛى:
ٚزًّٓ زؽ١ى ِؿٍٛي بٌؽىبء ضُ زؿ١ٛى ِؿٍٛي بٌٕٓة ضُ زؿ١ٛى بٌٍْٛ ضدُ زؿٛد١ى 

 جح٠ٛد بٌؽىبء.

 * أٚال: زؿ١ٛى بٌّؿٍٛي:
عٓ ٜى٠ك ٚٚد  و١ّدد ِٕةَدحد ِدٓ بٌؽدىبء ـدٝ بٌّدةء ٚزكّدى زّةِدة جةٌّدةء ٌّدمخ 

بٌّدةء َةعد ٠ُٚىث بٌّةء بًٌبئم عدُ ٜى٠دك بِسٗدةٔ بٌؽدىبء بٌّسٕدٛع ـدٝ ؾّدةَ  ٕٗ

 بٌُةقٓ ؾسٝ زًٗ عٍٝ ِؿٍٛي ؼىبء ِىوً.

 * ضة١ٔة: زؿ١ٛى ِؿٍٛي بٌٕٓة:
وػُ ِدٓ بٌٕٓدة جٍسدى ٚبؾدم ِدٓ بٌّدةء بٌحدةول ٠ٚمٍدث غ١دمب ٔٚنٌه عٓ ٜى٠ك قٍٝ 

ٌسدى ِدٓ بٌّدةء  ٗؾسٝ ٠ٗحؽ ٠ًِع ِسػةٍٔ ٔةعُ ٠ٚسُ بٚةـد ٘هب بٌّؿٍٛي جحطدئ بٌدٝ 

د جُىعد ؾسدٝ بٚدةـد ِؿٍدٛي بٌٕٓدة بٌّٛٚٛع عٍٝ بٌٕةو  ـٝ لوغد بٌؽ١ٍةْ ٠ٚسُ زم١ٍح

وددةِال ٚ٘ددهب بٌكٍدد١ٝ ٠ؿسددةظ بٌددٝ لددٛخ ١ِىة١ٔى١ددد وح١ددىخ ٌٍسم١ٍددث ٔبددىب الْ زددٛبئُ بٌكٍدد١ٝ 

 % ٌّٕ  زعطٓ بٌّؿٍٛي بٌٕٓة.٠ًٔلبل ؼٍبد جةَسّىبو ضُ ٠ٛةؾ ب١ٌد بٌف١س١ٛي جُٕحد 

 * ضةٌطة: زؿ١ٛى بٌٍْٛ:
٠ٗدحؽ عٍدٝ ٖدٛوخ  جةٌّدةء ؾسدٝ ٔٚنٌه عٓ ٜى٠ك قٍٝ بالَحمبظ بٌحٍدمٜ ّٔدىخ 

ِعػْٛ ٜىٜ ضُ ٠ةؾ ب١ٌدد بٌٍدْٛ بٌّطٍدٛت ِد  بٌسم١١ٍدث ٚزؤقده ِٕدٗ بٌى١ّدةذ بٌاليِدد 

 ٌسٛةؾ ٌح٠ٛد بٌؽىبء.

 * وبجعة: زؿ١ٛى ِٛٔد بٌؽىبء:
ٌسددى ِددٓ بٌّعػددْٛ بٌّعػددْٛ بٌّؿٛددى  ٠ٚٔ٘ددسُ عددٓ ٜى٠ددك ٍِددئ ٖددف١ؿد َددعد 

ُدةجك زؿٛد١ىٖ ـدٝ جةٌحٕم بٌطةٌص ٠ٚٛدةؾ ب١ٌدد ٌسدى ٚبؾدم ِدٓ ِؿٍدٛي بٌؽدىبء ٚبٌٕٓدة بٌ

بٚال ٚضة١ٔة ضُ ٠ػفؿ بٌك١ٍٝ جةٌّةء ِد  بٌسم١ٍدث ؾسدٝ ٠ٗدحؽ ٖدةٌؿة ٌالَدسعّةي ٌٍدم٘ةْ 

 جةٌفىْةخ جح٠ٛد بٌؽىبء جةٌفىْةخ أٚجةٌّةو١ٕد.

 ٜى٠مد بٌم٘ةْ:
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 ٠سُ ل٘ةْ بٌّىبل الٚي ِىخ جةٌُّسؿٍث غ١ىٜ ٠ؿٛى جةٌطى٠مد بٌّهوٛوخ. (ٔ

١ٌدددد بٌؽدددىبء ٠ٚسدددىن ٠ّعػدددٓ بٌُدددطؽ جةَدددسعّةي ِعػدددْٛ بٌّٗددد١ٕ بٌّٛدددةؾ ب (ٕ

َةعد ؾسٝ ٠ٓه بٌّعػْٛ عٍٝ بٌؿدةئٝ ضدُ ٠دسُ جسم١ّدد ِطدً ل٘دةْ  ٕٗبٌُطؽ ٌّمخ 

 .ٔبٌٛغٗ 

 بٌحطةٔد زسىْٛ ِٓ ل٘ةْ ٚغٗ بٌؽىبء. (ٖ

 بٌٛٙةوخ ٚزعًّ ل٘ةْ جّؿٍٛي ج٠ٛد بٌؽىبء بٌّؿٛى ِ  بٌىِ جةٌّةو١ٕد. (ٗ

 

 زاثؼب: د٘بْ ثج٠ٛخ اٌجالظزه:
بٌّكٍددٜٛ جّددٛبل ٍِٛٔددد جُٕددث ِع١ٕددد ٚ٘دد٠ًِٛع ِددٓ ُِددسؿٍث بٌحالَددسه بٌّددةئٝ 

زعطٝ ٜحمدد غ١ٍّدد ِدٓ بٌطدالء ؼ١دى الجعدٗ ٚلدم زدُ زٗد١ٕعٗ ٌطدالء ُِدطؿةذ بٌؿدٛبئٝ 

بٌكةوغ١د ٚبٌمبق١ٍد ٚعٍٝ بٌىؼُ ِٓ بٔٗ وط١ىب ِة ٠ٖٛٝ جةلبئٗ عٍٝ بالَطؽ بٌّعم١ٔدد 

بال بٔٗ ِةٔ  ٌٍٗدمأ بال بٔدٗ ال ٠ٗدٍؽ ٌالَدسعّةي عٍدٝ بالَدطؽ بٌكٓدح١د. ِٚدٓ ١ِّدًبذ 

 ٘هب بٌٕٛع ِٓ بٌطالء ِة ٠ةزٝ:

 .ضةجر ٚم بالِالؼ 

  ب٠ةَ. ٠6ّىٓ جٗ ل٘ةْ بٌؿٛبئٝ ؾم٠طد بٌح١ة٘ جعم 

  بٌطالء ُِةِٝ ٠ُّؽ جسٕفٍ بٌؿٛبئٝ ٌهٌه ـٙٛال ٠ؿدمش وٜٛجدد ٌٍؿدٛبئٝ زؿدر

 بٌطالء ـسّٕ  بٌسٗةلٗ.

 .٠عطٝ ٜحمد ٔةعّد ؼ١ى الِعد الظالٌٙة 

 ؾسىةن ِطً ؼ١ى٘ة.٠عطٝ ٜحمد وـد ضةجسد ال زسطة٠ى يوبزٙة جةال 

  ُ٠ّىٓ ٜدالءٖ عٍدٝ ج١دة٘ بالَدّٕر بٌؿدم٠ص ٚبٌمدم٠ُ ٚعٍدٝ ٜدالء ب٠ًٌدر بٌمدم٠

 عٍٝ بٌؿٛبئٝ بٌمبق١ٍد.

  ٠ػث بٌطالء ـدٝ ِدمخ ال ز٠ًدم عدٓ ٔٗدؿ َدةعد ٚ٘دهب ٠ُدّؽ جةِىة١ٔدد زٓدط١ث

 ؼىـد ـٝ ٠َٛ ٚبؾم.

 .ٗٔعم٠ُ بٌىبئؿد ٚال ٠سطٍث ز٠ٛٙد بٌّىةْ بٌّىبل ل٘ة 

  ْأٚجةٌىِ جةٌّةو١ٕد.٠ّىٓ بلبءٖ جةٌم٘ة 

 .ٌَٙٛد ؼ١ًُ باللٚبذ ٠ّٚىٓ زؿم١مٗ جةٌّةء 

 

 

 

 

 ٜى٠مد بٌم٘ةْ عٍٝ ؾٛبئٝ ٌُ ٠ُحك ل٘ةٔٙة ِٓ لحً:
 .٠سُ ٖٕفىخ بٌُطؽ بٌّىبل ل٘ةٔٗ ٠ٕٚعُ غ١م 

  ٠ٕٓم٘ٓ ٚغدٗ ٚبؾدم زؿٛد١ىٜ جعدم غفدةؾ ِدةلخ بٌحالَدسه بٌػدةً٘ جُٕدحد  %

ٌطددالء لبقددً بٌح١ددة٘ َٚددٌٙٛد جعددم ٚئددد جةٚددةـد ِعددمٔٝ ٠ًٌددةلخ لددٛخ ٔفددةنخ ِددةلخ ب

 بالِسٗةٔ.
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  ٠سّه ِعػٕد بٌُطؽ جّعػْٛ ٔةعُ عٓ ٜى٠ك قٍٝ ي٠در جدهوخ بٌىسدةْ ِد  و١ّدد

َدةعد  ٠ٕٚٗسدىن بٌّعػدْٛ عٍدٝ بٌؿدةئٝ ِدمخ  ٔل١ةَٗ ِٓ بالَحمبظ بٌحٍمٜ ّٔدىخ 

 ١ٌػؿ ضُ ٠ٕٗفى.

  ل٘ددةْ بٌٛغددٗ بالٚي ٚ٘ٛبٌحطةٔددد جةٌفىْددةخ جح٠ٛددد بٌحالَددسه جعددم زػف١فٙددة جُٕددحد

 % ِٓ ٚئٙة جةٌّةء. ٕ٘

 .ل٘ةْ ٚغٗ ضةٔٝ جةٌفىْةخ ِٓ ِةلخ بٌحالَسه ٠ّٚىٓ زػف١فٙة جةٌّةء 

  َل٘ةْ ٚغد ٔٙةئٝ ٠ُّٝ جةٌٛدٙةوخ جةٌفىْدةخ ِدٓ بٌعٍحدد ٠ّٚىدٓ زػف١دؿ بٌمدٛب

 بنب ًٌَ بالِى جةٌّةء ِ  بٌٍّ جةٌىٚبٌد بٚبٌمق جةٌفىْةخ بٌكةٖد جهٌه.

 

 ثب١ٔب: اٌج٠ٛبد اٌص٠ز١خ ٚاالوز١ّبد:
ل٘ةٔددةذ زىددْٛ ؼٓددةء ٚبل١ددة ٠ٗددٍؽ العّددةي بٌسػددةوخ ٚبٌؿددٛبئٝ ٚبالَددمؿ ٚ٘ددٝ 

ٚبٌؿمب٠م بٌّم٘ٛٔد أٚبٌسٝ ٌدُ ٠ُدحك ل٘ةٔٙدة ٠ّٚىدٓ زمُد١ُ بٔدٛبع بٌح٠ٛدةذ ب٠ًٌس١دد  ٌدٝ 

 ضالضد بٔٛبع وئ١ُ١د عٍٝ بٌٕؿٛبٌسةٌٝ:

 .بٌح٠ٛد ب٠ًٌس١د بٌمبئىخ 

 .بٌػةً٘خ بٌّعٍحد ِٓ ْىوةذ و١ّة٠ٚد 

 .ج٠ٛةذ بٌالو١ٙةذ 

ةَ ـةٔدد ال ٞ ٚغدم بقدسالؾ ـدٝ قطدٛبذ بٌعّدً جةٌُٕدحد ٌالٔدٛبع بٌطالضدد ٚجٓىً ع

بٌّهوٛوخ َةجمة ٚبّٔة بالقسالؾ ـمٝ ج١ٓ ٘هٖ بالٔٛبع ٚجعٛٙة ٠سّطدً ـدٝ غدٛلخ ِبٙدى 

بٌُطؽ بٌٕٙةئٝ ٚلٛخ زؿٍّد جعم بٌم٘ةْ ـةلٍٙة غٛلخ ٘ٛبٌٕدٛع بالٚي ـ١ٙدة ٚ٘دٝ بٌح٠ٛدد 

خ ٔبىب الٔٙة ضةجسد بٌسىو١ث ٚنبذ غٛلخ عة١ٌد بٌمبئىخ ١ٍ٠ٚٙة ـٝ بٌػٛلخ بٌح٠ٛةذ بٌػةً٘

ـددٝ بٌسٗدد١ٕ  ٚبـٛددٍٙة ج٠ٛددةذ بٌالو١ٙددةذ . ٠ٚػددث ِالؾبددد بْ زىددْٛ غ١ّدد  بٌح٠ٛددةذ 

ِدٛولخ لبقددً ع١ٍٙدة بالٖدد١ٍد بٌّحىْدّد ٚزؿسددٜٛ غ١ّد  بٔددٛبع ب٠ًٌدٛذ ٚزعسّددم غ١ّدد  

بٔٛبع ٘هٖ ب٠ًٌٛذ ـدٝ غفةـٙدة عٍدٝ يي٠در جدهوخ بٌىسدةْ ٚؼ١ى٘دة ِدٓ ب٠ًٌدٛذ بالقدىٜ 

بٌٕحةز١د ٚبٌؿ١ٛب١ٔد بٌسٝ زىْٛ ٜحمد الٖمد عٍدٝ بالَدطؽ ٔس١ػدد بِسٗدةٔ بالوُدػ١ٓ 

ِٓ بٌٙٛبء بٌػٜٛ ـسؿّٝ ِة زؿسٙة ِٓ أَطؽ ٚم زمض١ى بٌعٛبِدً بٌػ٠ٛدد ٚٚدم بٌسيودً 

ٚبٌٗمأ. بال بٔٗ زٍده بالٔدٛبع بٌُدةجمد زٕمُدُ بٌدٝ ل٘دةْ الِعدد ٚل٘ةٔدةذ لدٝ ) ٚظ١فدد ( 

 ّطٍٛت.زُسكمَ وال ِٕٙة ؾُث بٌم٠ىٛو بٌ

 
 ٜى٠مد بٌم٘ةْ عٍٝ ؾٛبئٝ ٌُ ٠ُحك ل٘ةٔٙة ِٓ لحً:

ٚزسُ ِٓ جطةٔد ٚضالش بٚغٗ بٚجطةٔد ٚبوج  بٚغدٗ ٜحمدة ٌٍّٛبٖدفةذ بٌّٛٚدٛعد 

 ٚبٌّؿملخ . وّة ٠ػث زؿم٠م ِة بنب وةٔر بٌٛغٗ بالق١ى الِ  بِٚٝ.

 ٠ّٚىٓ زؿم٠م بٌّىبؾً وّة ٠ٍٝ:
بٜ ِددٛبل ٖددٍحد  ٍِسٗددمد ٔبةـدد غ١ّدد  بٌؿددٛبئٝ ِددٓ بٜ بزىجددد عةٌمددد ٖٚددٕفىخ  (ٔ

 جٙة.
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ل٘ةْ ٚغٗ زؿ١ٛىٜ ج٠ًر جدهوخ بٌىسدةْ بٌّؽٍدٝ بٌّٛدةؾ ب١ٌدد ل١ٍدً ِدٓ بوُد١م  (ٕ

 بًٌٔه ٌسٓى٠ث بٌؿٛبئٝ ٚزُمٝ بٌُّةَ ٠ٚسىن بٌم٘ةْ ؾسٝ ٠ػؿ.

٠سُ َؿث َى١ٕد ِعػْٛ ـٝ بزػدةٖ ٚبؾدم ِدٓ بَدحمبظ ٚي٠در ٠ٚسدىن ١ٌػدؿ ضدُ  (ٖ

 ٠ٕٗفى.

وٍ ٌدالٚي عٍدٝ وةِدً بٌؿدٛبئٝ ٠ّىٓ َؿث َى١ٕد ِعػْٛ بقىٜ ـٝ بزػةٖ ِعة (ٗ

٠ًٌةلخ ٚقمِد ٚزع١ُّ َطؽ بٌؿةئٝ ِٓ ٔفدٍ بٌّىٛٔدةذ بالَةَد١د ٠سدىن ١ٌػدؿ ضدُ 

 ٠ٕٗفى.

٠ددسُ ل٘ددةْ بٌٛغددٗ بالٚي ِددٓ ب٠ًٌددر بٌّكفددك ـددٛق ٜحمددد بٌّعػددْٛ ٠ٚىددْٛ ٌٛٔددد  (٘

%  ٓٙحٔبـسؽ ل١ٍال ِٓ بٌٍْٛ بٌّطٍٛت ٠ٚعّدً ِدٓ بٌُد١ٛجةذ بٌػدةً٘خ بٌّعطدةٖ )

%ي٠ددر زىبزح١س١ددة ٗ%بوةَدد١م ل٠ٍٛددد +٘ةْ ِؽٍددٝ +%ي٠ددر وسددٕٓبوُدد١مئه +

%ِدةلخ ِػففدٗ ( ٠دسُ قٍطدد غ١دمب ضدُ ٠دم٘ٓ جةٌفىْدد ٠ٚسدىن ٔٔحةز١ة بٖٚدٕةع١د + 

 ١ٌػؿ ضُ ٠ٕٗفى.

٠ددسُ ل٘ددةْ بٌٛغددٗ بٌطددةٔٝ ِددٓ ب٠ًٌددر بٌطم١ددً ـددٛق بٌٛغددٗ بالٚي جددٕفٍ بٌّٛٔددد  (ٙ

 بٌُةجمد بِة غةً٘خ أٚلب٠ىخ ؾُث بٌّٛبٖفةذ بٌّطٍٛجد.

٠ّٚىٓ عًّ ٚغٗ وبجد  ِدٓ ٔفدٍ بٌّىٛٔدةذ ـدٝ ؾةٌدد بٌؿةغدد  ٠سُ ل٘ةٔةذ بٌّٝ (6

 بٌٝ بٚةـد ِٛبل زػف١ؿ ٚز١ٍّ  ٚٚو١ّٔ ؾُث ِة زمٕ ع١ٍد بٌّٛبٖفةذ.

ٚجٓىً عةَ:٠ّىٓ زؿم٠م جعٙ بٌّٛبٖفةذ بٌعةِد بٌسٝ ٠ػث ِىبعةزٙة ـدٝ غ١ّد  

 بعّةي بٌم٘ةٔةذ وّة ٠ٍٝ:

  ل٘ددددةْ ٚغددددٗ زؿٛدددد١ىٜ ٌػ١ّدددد  ِٓددددؽٛالذ بٌٕػددددةوخ بٌمبق١ٍددددد

ٍدددٛت زٓدددط١حٙة ٚل٘ةٔٙدددة ج٠ٛدددد بٌالو١دددد بٚب٠ًٌدددر ِدددٓ ِدددةلخ بٌُدددالزْٛ بٌّط

بٌػةً٘ أٚبٌمبئى. ٚنٌه ٌؿفع بالقٓةت بٌطى٠د ِٓ بٌسعى٘ ٌٍعٛبِدً بٌػ٠ٛدد 

 ٚبٌىٜٛجد.

  ل٘ددةْ ٚغددٗ زؿٛدد١ىٜ ٌػ١ّددد  بٌّٓددؽٛالذ بٌؿم٠م٠ددد بٌّطٍدددٛت

زٓط١حٙة ٚل٘ةٔٙدة جح٠ٛدد بٌالو١دد أٚب٠ًٌدر جٛغدٗ زؿٛد١ىٜ ِدٓ ِدةلخ ِةٔعدد 

 ً بٌُاللْٛ بٌّىوً أٚبٌحىب٠ّى بٌػةً٘ أٚبٌمب٠ى.ٌٍٗمأ ِط

  ـدددٝ بٌّٕدددةٜك بٌىٜٛجدددد ٠ّىدددٓ بٚدددةـد ِدددةلخ بٌُددداللْٛ  بوُددد١م

بٌىٖةٔ بالؾّى بٌدٝ بوُد١م بًٌٔده بٌُّدسعًّ ـدٝ جم٠دد بٌٛغدٗ بٌسؿٛد١ىٜ 

 ٌم٘ةْ بٌؿٛبئٝ ؾسٝ ال ٔسمضى جةٌىٜٛجد.

  ٠سُ ٖحػ غ١ّ  بٌعمم بٌكٓدح١د بٌؿ١دد بٌّٛغدٛلخ جّٕدةنظ بٌٕػدةوخ

ؾٍك ٚبجٛبت ْٚدحةج١ه ٚزىُد١ةذ ٚجىٚيٚجةوسدةْ ٚٚيوبْدم ؼ١ى٘دة عدٓ ِٓ 

 ٜى٠ك بٚةـد بٌػّالود بٌّهبجد ـٝ بٌىؿٛي. 

ٚنٌه ؾسٝ زعمدم بٌعمدم ؾحٛجسٙدة ٚزسٛلدؿ ع١ٍّدد بـدىبي  ٚزُّٝ ع١ٍّد وٝ بٌعمم:

بٌّددةلخ بٌددىبْ   بٌسددٝ زسُددحث  ٌددم٘ةْ عٍددٝ بالقٓددةت ٚنٌدده لحددً ل٘ددةْ ٚغددٗ بٌحطةٔددد 

 بٌسؿ١ٛىٜ جةٌُاللْٛ.

٠ػث بْ ٠سُ زٕع١ُ أٚغٗ بٌٕػةوخ ٚبٌؿٛبئٝ ٚبٌّعدةلْ لحدً بٌدم٘ةْ ِٚدة جد١ٓ أٚغدٗ 

بٌم٘ةْ ٚنٌده جةَدسكمبَ بٌٗدٕفىخ عٍدٝ بٌٕةْدؿ جةٌّدةء أٚجةٌسحدمج١ى جةٌحدموخ أٚجّعػدْٛ 
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ب١ٌدد١ٌّٛ نبذ بٌّٕددىخ بٌّٕةَددحد ٚال ٠ُددّ  جددةٜ ؾددةي ِددٓ بالٜددٛبي ل٘ددةْ بٜ ٚغددٗ ِددٓ 

 ِة.بٌح٠ٛةذ لحً غفةؾ بٌٛغٗ بٌُةجك ٌٗ زّة

 

 

 

 ( أػّبي اٌزىع١بد2)
 

وط١ىب ِة ٠سطٍث بٌس١ُّٗ بٌّعّةوٞ زدىن ُِدةؾةذ ِع١ٕدد ِدٓ بٌؿدٛبئٝ ٚبألَدمؿ 

ٚبألو١ٚةذ َٛبء وةٔر ـٟ ِحةٟٔ عةِدد أٚقةٖدد عٍدٝ أْ ٠دسُ وُدٛزٙة جّدٛبل قةٖدد 

 جةٌسى١ُد ٚنٌه  ِة ٌٙمؾ يقىـٟ أٌٚؽى٘ ِعّةوٞ أٚ ٔٓةئٟ أٚـٕٟ.

بٌسٟ زُسعًّ ـٟ بٌؿٛبئٝ ِدٓ ؾ١دص بٌٕدٛع  ِٓ بٌطح١عٟ أْ زكسٍؿ ِٛبل بٌىُٛخ 

ـٟ بٌّٛبل بٌسٟ زُسكمَ ـٟ بألَمؿ ٚبألو١ٚةذ ٚوهٌه بٌؿةي ـٟ بٌّٛبل بٌسدٟ زُدسعًّ 

ألؼىب٘ يقىـ١د ٚغّة١ٌد ـإٔٙدة زكسٍدؿ عدٓ بٌّدٛبل بٌسدٟ زُدسعًّ ٌٍٛدىٚوبذ بٌف١ٕدد 

ـٕٙددةن ِددٛبل وُددٛخ ٌٛلة٠ددد بٌؿددٛبئٝ ِددٓ بٌؿددىبوخ أٚبٌىٜٛجددد أٚالِسٗددةٔ بٌٗددٛذ 

ٔعىةٌ بٌٛٛء  ٌٝ ؼ١ى نٌه ِٓ بٌّدٛبل بٌّٗدٕعد ؾدم٠طة جٕدةء عٍدٝ نٌده ـدإْ ع١ٍّدد أٚب

بٌسىُدد١ةذ زعددىؾ جمٔٙددة بَددسكمبَ ِددٛبل ٜح١ع١ددد أِٚٗددٕعد نبذ أَددّةن جُدد١طد جمْددىةي 

غهبجد زعطدٟ ْدىال غّة١ٌدة ٠ُٚدسكمَ ـ١ٙدة ِدٛبل جُد١طد زُدةعم ـدٟ بٌٍٗدك ٚبٌسىو١دث 

ِد ـدٟ أعّدةي بٌسىُد١ةذ بٌّكسٍفدد ٚبٌسطح١ر ٠ّٚىٕٕدة أْ ٔٛٚدؽ جعدٙ بٌّدٛبل بٌُّدسكم

 وة٢زٟ:

 

 ( اٌزىع١بد ثجالنبد اٌع١سا١ِه أٚاٌم١ؽبٔٝ:1)
٠ؿمل بٌحٕم ٔدٛع بٌُد١ىب١ِه بٌُّدسكمَ  ْ ودةْ ِؿٍدٟ أُِٚدسٛول ودهٌه ِمةَدةزٗ  

ٚأٌٛبٔٗ ِٚٛبٖفةذ زىو١حٗ ٠ٚدسُ زىو١دث بٌُد١ىب١ِه عٍدٝ بٌؿدٛبئٝ جعدم  زحدةع بٌّىبؾدً 

 ب٢ز١د:

 وػدُ  َّٕٓ٘ٗر ٚبٌىِدً جُٕدحد ٜىٜٓد بٌؿٛبئٝ جّٛٔد بأل

 إَّٔر / ِسى ِىعث وًِ.

  ٝلق ُِددة١ِى ِددٓ بٌٗددٍث عٕددم أٜددىبؾ بٌؿددةئٝ ٌسىو١ددث قدد١

َدُ  ٖوأَٟ ٠ٛيْ جُّه ٠ُّؽ جسىو١ث ب١ٌُىب١ِه ٚبٌّٛٔد ٚال٠مً عدٓ 

٠ٚٛٚ  وً ق١ٝ عٕم ٜىؾ ِٓ أٜىبؾ بٌؿةئٝ ضدُ ٔٓدم ـ١ّدة ج١ّٕٙدة قد١ٝ 

٠دددٛيْ أـم١دددة عٍدددٝ أـمدددٟ ِسؿدددىن ٠ّىدددٓ وـعدددٗ ألعٍدددٝ ٚقفٛدددٗ ألَدددفً ٚ

 ُِسٜٛ بٌّمِةن ٌٛحٝ بَسٛبء بٌعىب١ٍِ بألـم١د.

  ٝ٠حمأ بٌّدحٍٝ ـدٟ وُدٛخ جالٜدةذ بٌُد١ىب١ِه ِدٓ أَدفً ألعٍد

عٍٝ أْ ٠ٕسٟٙ ِٓ ـىل أٚي َطى أٚبٌّمِةن أـمٟ جىةًِ عى٘ بٌؿةئٝ ضُ 

وػدُ  ٠ٖٓٓسحعٗ وأ١َة جّمِةن آقى ؾسٝ ٠عٍٛبٌؿةئٝ ٠ُٚسكمَ ِٛٔدد ِدٓ 

زٛٚد  بٌّٛٔدد ـدٟ بٌُّدطى٠ٓ  6:  ٔأٚجُٕدحد إَّٔر / ِسى ِىعدث وِدً 
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عٍدٝ ظٙدى بٌحالٜدد بٌُدةجمد ضدُ زىودث عٍدٝ بٌؿدةئٝ ـدٟ ِىةٔٙدة ٚزدمق ـدٟ 

ِىةٔٙة جطىؾ بٌُّطى٠ٓ ؾسٝ زّأل بٌّٛٔدد غ١ّد  أغدًبء ٚأٜدىبؾ بٌدحالٜ 

ٚزٗدددً  ٌدددٝ ُِدددسٜٛ بٌكددد١ٝ بٌّطٍدددٛت ٚزُدددّٝ ع١ٍّدددد ودددحٍ بٌحالٜدددد 

ٟ أٜدىبؾ بٌحالٜدد ٌٛدحٝ ٠ُٚسكمَ بٌّحٍٝ أؾ١ةٔة ١ٍٖحد جالَس١ه زٛٚ  ـ

بٌعددىب١ٍِ بألـم١ددد ٚبٌىأَدد١د عٍددٝ أْ ٠ددسُ  يبٌسٙددة جعددم غفددةؾ بٌُدد١ىب١ِه 

أ٠ٚمَٛ بٌّحٍٝ جٛحٝ بٌعدىب١ٍِ ؾُدث قحىزدٗ بٌع١ٍّدد جةٌُدّه بٌّطٍدٛت 

ٜحمة ٌٍّٛبٖفةذ ضُ جسُ زفى٠ػ زٍه بٌعىب١ٍِ جةٌفىْةخ بٌُدٍه لحدً غفدةؾ 

 بٌّٛٔد.

 بٌعددىب١ٍِ َددمٟ بٌددحالٜ جٍحددةٟٔ أَددّٕر أجدد١ٙ ٌٍّددئ غ١ّدد  

بألـم١د ٚبٌىأ١َد زّةِة ضُ زىٜٛ غ١ّد  بٌعدىب١ٍِ ٚنٌده جةَدسكمبَ ـٜٛدد 

أٚجطدددىؾ بإلٖدددح  لحدددً أْ زػدددؿ بٌّٛٔدددد ٠ٚػدددث أال ٠دددسُ َدددمٟ بٌكةِدددةذ 

َةعد عٍدٝ بأللدً ِدٓ زحٍد١ٝ بٌؿدٛبئٝ ٌٍسمودم  ٕٗب١ٌُىب١ِه  ال جعم ِىٚو 

ِدٓ غفددةؾ ِٛٔددد بٌٍٗدك ٚأٔٙددة ٔٛددػر ِدد  بٌّٛٔدد ِددٓ قددالي بٌعددىب١ٍِ 

ّىٓ أْ ٠سُ عًّ ِٛٔد َمٟ ب١ٌُىب١ِه ِدٓ بألَدّٕر بألجد١ٙ ٚجدٛلوخ ٠ٚ

ِد   ٚدةـد أوةَد١م بٌسٍد٠ٛٓ بٌّطٍٛجدد  نب ٌدًَ  ٔ:  ٔبٌؿػى بٌٕةعُ جُٕحد 

ٚ عطدددةء بٌٍدددْٛ  ٔ:  ٔبألِدددى أٚقٍدددٝ بألَدددّٕر بألجددد١ٙ ٚبًٌٔددده جُٕدددحد 

 بٌّطٍٛت.

 

 ( اٌزىع١بد ثطٛة اٌٛجٙبد:2)
أؾ١ةٔة ـٟ بألؼىب٘ بًٌقىـ١د ٠ُٚدسكمَ  ٚزىُٝ جٗ بٌؿٛبئٝ بٌكةوغ١د ٚبٌمبق١ٍد

 ٗ×  ٗ×  ٌٖٕٙددة ٜددٛت ٠ُددّٝ ٜددٛت ٖددىٔةغد أِٚددة ٠ّةضٍددٗ ) لطدد  بٌُددٍه ( ِمددةٌ 

٠ٚؿدددمل ِٛبٖدددفةذ بٌسىو١دددث عدددٓ ودددةْ ٚٚددد  بٌطدددٛت لدددةٜ  بٌؿدددً  ٗ×  ٗ×  ٔٔأٚ

أٚنٚعددىب١ٍِ ُِددسّى ٠ٚىوددث عٍددٝ بٌؿددةئٝ جعددم عّددً ٜحمددد ِددٓ بٌطىٜٓددد بٌع١ِّٛددد 

ِىعددث جعددم نٌدده ٠ددىٔ بٌطددٛت عٍددٝ بٌؿددةئٝ جةٌٓددىً وػددُ أَددّٕر / ِسددى  ٘ٗجّٛٔددد 

َددُ جدد١ٓ وِددً ٠ٚحٕددٝ وددً ِددمِةن عٍددٝ َدد١ف ِددٓ  ٖ:  ٕبٌّطٍددٛت ٠ٚسددىن ُِددةـد ِددٓ 

بٌؿم٠دم أٚقددٛٔ ِحططدد ٌٛددحٝ بَدسمةِد بٌعىِددٌٛ ضددُ ٠دًبي بٌُدد١ف جعدم بالٔسٙددةء ِددٓ 

ؤ بٌّمِةن جةٌّٛٔد ضُ زىًّ بٌعىب١ٍِ ٚأؾ١ةٔة ٠ٕٕ جٕم بٌّحةٟٔ عٍدٝ بٌحٕدةء جطدٛت 

ٟ ظة٘ى لط  بٌٍُه عٍٝ ب١ٌُف ١ٌعطٝ ـٟ بٌٕٙة٠دد ِبٙدى غّدةي وحدم٠ً عدٓ وُدٛخ وٍِ

بٌٛغٙةذ ٌطٛت بٌٗٛو قةٖد ؾ١ص ج١ة٘ ِدٓ بٌدمبقً جةٌطى٠مدد بٌعةل٠دد ٠ٚسؿدىن ِدٓ 

 عٍٝ بٌكةوظ ِبٙىٖ جعم زىؿ١ً بٌعىب١ٍِ.

 

 ( اٌزىع١بد ثبٌذجس اٌفسػٟٛٔ:3)
زمط١عدٗ عٍدٝ ١٘ادد  قةِد ٜح١ع١د ُِسكىغد ِٓ بٌػحً ٌٗ ِٛبٖدفةذ ِع١ٕدد ٠ٚدسُ

أْددىةي ُِددطؿد ؼ١ددى ِٕسبّددد ) لجددّ ( ٠ُٚددسكمَ بٌؿػددى بٌفىعددٟٛٔ ٌىُددٛخ بٌؿددٛبئٝ 

جمْدددىةي ِسعدددملخ ـدددةٌؿػى جٓدددىً عدددةَ ِطدددً بٌٓدددىً بٌىجدددةعٟ أٚبٌُمبَدددٟ أٚبٌطّدددةٟٔ 
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َددُ ٠ٚعطددٝ أْددىةي ؾىـ١ددد  ٙ – ٖأٚبٌفىعددٟٛٔ ٠ٚددسُ زمط١عددٗ ٚزٙه٠حددٗ جسكةٔددةذ ِددٓ 

مبق١ٍد ِٚىبؾً وُٛخ بٌؿػى ِطً ِىبؾدً ٜدٛت ٌٍؿٛبئٝ بٌكةوغ١د أٌٚحعٙ بٌؿٛبئٝ بٌ

بٌٛغٙددةذ بٌُددةجمد ؾ١ددص ٠ددسُ بقس١ددةو ٔددٛع بٌؿػددى جؿُددث ِٛبٖددفةزٗ بٌّطٍٛجددد جمٌٛبٔددٗ 

ٚأٔٛبعددٗ ٚأجعددةلٖ ٚأْددىةٌٗ ٠ٚددسُ وُددٛخ بٌؿػددى عٍددٝ ٜىٜٓددد ع١ِّٛددد جددٕفٍ بٌُٕددث 

وػُ إَّٔر / ِسى ِىعث وًِ زفدىل َدُ/ِسى ِىجد   ٓ٘ٗبٌُةجمد ِٓ بألَّٕر ٚبٌىًِ 

ُ زىو١ث بٌؿػى ٌٍىُٛخ ٜحمة ٌٍٕٛع بٌّؿمل ٚبٌٓىً بٌّطٍٛت ِمُُ  ٌدٝ عدىب١ٍِ ضُ ٠س

أـم١د ُِسّىخ أٚؼ١ى ُِسّىخ جطى٠مدد بٌدىٔ ِدٓ أَدفً  ٌدٝ أعٍدٝ ٠ٚسدىن ج١ٕدٗ ٚجد١ٓ 

َدددُ زّدددأل جةٌّٛٔدددد ٚ٘دددٝ ٔفدددٍ ِٛبٖدددفةذ ِٚىٛٔدددةذ بٌّٛٔدددد  ٗ – ٖبٌؿدددةئٝ َدددعد 

 / ِسى ِىعث.وػُ  ٓٓٗأٚ ٖٓ٘أٚ ٕٓ٘بٌُّسكمِد ـٟ ب١ٌُىب١ِه بٌّطٍٛت 

وٍّددة يبلذ بٌٕعِٛددد ) أٍِددٍ ؼ١ددى ُِددةِٟ ( وٍّددة يبلذ و١ّددد بألَددّٕر ٌٍّٛٔددد 

زكةٔدد  ٘ – ٖٚوٍّة وةْ قٓدٕة ُِٚدةِٟ وٍّدة لدً بألَدّٕر . َدّه ِٛٔدد بٌٍٗدك ِدٓ 

بٌىُدٛخ زؿدمل ٜحمدة ٌٓدىً بٌؿدةئٝ ح ٔدٛع بٌىُدٛخ ح ِدةلخ بٌٍدًق ٚأؾ١ةٔدة ٠دسُ بالَددسعةٔد 

حةٟٔ ٚجعم غفةؾ بٌّٛٔد ٠سُ زىؿ١ً بٌعىب١ٍِ ضُ ٔؿر جىةٔةذ ؾم٠م٠د ٌىجٝ بٌىُٛخ جةٌّ

ٚلق بٌؿػددى جةٌٓددىً بٌّطٍددٛت ٚلق بٌؿػددى ٠ددسُ جددةٌطىبؾ بٌكةوغ١ددد ِٕددٗ أٌٍُّٚددطؽ 

بٌمبقٍٟ ٌٍؿػى ٜحمة ٌٍىَِٛةذ ؾسٝ ٠عطٝ ل١ُ غّة١ٌدد ٚيقىـ١دد زسٕةَدث ِد  ِبٙدىٖ 

 – ٖٓ بٌّطٍٛت ٚنٌه جعم أْ زػؿ ٚزىؿ١ً بٌعىب١ٍِ زىٍفد زى١ُد ٌٍّٛٔد بٌؿػدى ِدٓ

ٗٓ. 

 

( اٌزىعدددددد١بد ثددددددبٌزساث١غ ٚاٌجالنددددددبد ٚاٌطج١ؼ١ددددددخ 4)
 ٚاٌّفٕؼخ:

ٚزٓدددًّ أعّدددةي بٌسىُددد١ةذ ٌٍؿدددٛبئٝ جدددمٌٛبؼ بٌّةوجى٠دددر أٚجالٜدددةذ بٌىبودددٛل٠ى 

أٚجسىبج١دد  ِٗددحٛجد ِددٓ بٌؿػددى بٌٗددٕةعٟ أٚقالـددٗ . ٠ددسُ زٛو٠ددم بألٌددٛبؼ أٚبٌسىبج١دد  

زحددمأ أعّددةي بٌسىُدد١ةذ بٌّطٍٛجددد  ٜحمددة ٌٍٛبٖددفةذ جددةٌٍْٛ بٌّٕةَددث ٚبٌُددّه بٌّؿددمل ٚ

وػدُ أَدّٕر / ِسدى ِىعدث  ٖٓٓجطىٜٓد ٌٍؿٛبئٝ ضُ ٌٗك بألٌٛبؼ أٚبٌسىبج١د  جّٛٔدد 

ٚأؾ١ةٔة ٠سُ عًّ ِٛٔد جطةٔد ِٓ بألَّٕر ٚبٌىًِ لحً بٌسى١ُد ٌٛحٝ بَسٛبء بٌؿدٛبئٝ 

ضُ زّٓٝ غ١مب أٚزّٕػً ٠ٚسُ زىو١ث ٌٚٗك جعٙ بألٌٛبؼ ع١ٍٙة جعدم غفةـٙدة ضدُ زُدمٝ 

ْٛ ٚعةلخ ٠ٕٕ جٕم بٌسى١ُةذ ٌسىبج١  بٌؿػدى بٌٗدٕةعٟ بٌّٗدحٛجد عٍدٝ جةألَّٕر بٌٍّ

أْ ٠سُ زػ١ًٙ بٌمٛبٌث بٌّكٖٗٛد ٌٗدث بٌحدةٔٛخ لبقدً بٌمٛبٌدث بٌّكٗٗدد ٚبٌُدةجك 

نوى٘دة ـدٟ جٕددٛل ٚدٙةوزٙة ٌٍؿػدى بٌٗددٕةعٟ ـدٟ بٌح١دة٘ عٍددٝ أْ زدسُ ع١ٍّدةذ بٌٗددث 

   ٔٙدةء بٌٛغدٗ بألق١دى لبقً بٌمٛبٌث ؾُث بألْىةي بًٌقىـ١د بٌّطٍٛجدد ضدُ بٌسىو١دث ِد

 ِ  بٌمق جةٌحٓىلخ أٚبٌٓةؾٜٛد.

 

 (اٌزىع١بد ثبٌسخبَ:5)
زحمأ أعّةي بٌسى١ُةذ جةٌىقةَ ٌٍؿدٛبئٝ جعدم بالٔسٙدةء ِدٓ أعّدةي بٌح١دة٘ بٌدمبقٍٟ 

ٚبٌكددةوغٟ ٠ٚددسُ بٌٛددحٝ عٍددٝ ِٕةَدد١ث بٌح١ددة٘ بٌددمبقٍٟ ٚبٌكددةوغٟ ٚزعددمل ع١ٕددةذ 



 

http://www.islamsc.com/ 

98 

ٍٛجددد ٚبٌّؿددملخ ٠ٚىددْٛ قة١ٌددة ِددٓ ٚو١ّددةذ بٌىقددةَ  ٌددٟ بٌّٛلدد  ٜحمددة ٌٍّٛبٖددفةذ بٌّط

 بٌع١ٛت ٚبٌٓىٚـ جممو بإلِىةْ.

 

 

 اظزالَ رساث١غ اٌسخبَ:
  ِسػدددةٍٔ بٌٍدددْٛ ٚبٌٓدددىً أٍِدددٍ وةِدددً بٌؿح١حدددةذ ٚبٌسحٍدددٛو

ِسػةٍٔ بٌٍْٛ ٚبٌٓىً ال ٠ٛغم جٗ عىق ِعمٟٔ أْٚىٚـ ٠دسُ وُدى غدًء 

٠سحد  بٌّٛبٖدفةذ  ٌّٔعىـد ِة جٗ ـىبؼةذ ) َدٌٛ ( وّدة ٠ػدث أْ ّٔدىخ 

 مد.بٌُةج

  ٠ددٛول بٌكددةَ ٌٍّٛلدد  زددةَ بٌمطدد  ِطةجمددة ٌألجعددةل جةٌىَددِٛةذ

بٌسفٗدد١ٍ١د ـددال ٠ُددّؽ جمطدد  أٚزٛٚدد١ث بٌىقددةَ ـددٟ ِٛلدد  بٌعّددً  ال ـددٟ 

بٌٛىٚوبذ بٌٍّؿد جؿ١ص ِٛبٖفةذ بٌمط  ال زىْٛ بٌمطع١دد ِٓدىِٚد أٞ 

 ٜىـٙة ِٓطٛؾ.

  ٌزىبج١عٗ ِٛحٜٛد ) ٚحٝ بًٌٚب٠ة ( بٌطٛي ٚبٌعى٘ جةٌم١ة

ؾ١ص أْ بٌسم١ٕد بٌعة١ٌد ـدٟ بٌسمط١د  ٚبالَدسىجةع ٚبٌػٍدٟ ال ِٓ بالزػة١٘ٓ 

 ٠ّىٓ بٌؿٗٛي ع١ٍٙة  ال ـٟ بٌٛوِ بٌّسكٗٗد.

 

ٕٚ٘ةن عمخ ٜىق ـ١ٕد ٌسىو١ث ٚوُٛخ بٌىقةَ عٍٝ بٌؿدةئٝ ٚ٘دٟ 
 وةٌسةٌٟ:

 .بٌسىو١ث جةٌّٛٔد ٚبٌُم١د 

 .َٛبٌسىو١ث جةٌىةٔةذ بٌٕؿةٌ بٚبأل١ٌِٕٛ 

  ٓٚبٌّٛٔددد ِدد  عٕٗددى بٌسىو١ددث جىةٔددةذ ِددٓ بٌؿم٠ددم بٌّػددةـ

  ٚةـٟ ِطً بٌػ١ى.

  ًبٌسىو١ددث جةٌُّددة١ِى نبذ بٌكددٛبج١ى ِدد  بَددسعّةي ؼطددةء جىدد

ُِددّةو ٠ُددّٝ وةَددد ٚزعددىؾ ٘ددهٖ بٌطى٠مددد جةٌطى٠مددد ب١ٌّىة١ٔى١ددد ٚ٘ددهٖ 

بٌطى٠مددد ْددةئعد بالَددسكمبَ ٚ٘ددٟ ٜى٠مددد بٌسىو١ددث جةٌّٛٔددد ٚبٌُددم١د ِدد  

١ددد  بٌىح١دددىخ بٌسىو١دددث جةٌىةٔدددةذ بٌٕؿدددةٌ أٚبأل١ٌِٕٛدددَٛ قةٖدددد ـدددٟ بٌسىبج

 أٚزى١ُةذ عٍٝ بألَمؿ ٠ّٚىٓ زؿم٠م ِىبؾً بٌسىو١ث عٍٝ بٌٕؿٛبٌسةٌٟ:

٠ددسُ بٌسةوددم ِددٓ ٔبةـددد بٌؿددةئٝ  ِددٓ أٞ ِددٛبل ؼى٠حددد وددةٌػحٍ أٚبٌػ١ددى أٚأٞ  – ٔ

ْددٛبئث زٛددعؿ زّةَدده ِٛٔددد بٌىقددةَ ع١ٍٙددة ٚنٌدده جؽُددٍٙة جةٌّددةء ٚؾىٙددة جةٌفىْددةخ 

٠ددسُ ٜىٜٓددد غ١ّدد  بٌؿددٛبئٝ  بٌُددٍه ٚزىُدد١ى أٞ ِٛٔددد زؿسددٛٞ عٍددٝ ِددةلخ بٌػددحٍ ضددُ

 وػُ إَّٔر / ِسى ِىعث وًِ. ٓ٘ٗجّٛٔد بألَّٕر ٚبٌىًِ جُٕحد 

٠ددسُ بَدددسالَ بٌىقدددةَ جةألجعددةل بٌّٛٚدددؿد جةٌىَدددِٛةذ ٚبٌسموددم ِدددٓ بَدددسٛبء  – ٕ

بألؾددىؾ ٚبًٌٚب٠ددة ٚٚددحٝ بَددسىجةع ٚٔبةـددد بٌمطع١ددد عٍددٝ بًٌٚب٠ددد أْ ٠ىددْٛ ِددٛول 
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َددُ ـددٟ غ١ّدد  بٌسىُدد١ةذ  َٕددّه  جةٌسكةٔددد بٌّٕٗددٛٔ ع١ٍٙددة ٚ٘ددٟ عددةلخ ِددة زىددْٛ

 ٌٍؿٛبئٝ ألٞ ٔٛع ِٓ أٔٛبع بٌىقةَ.

ضمددٛت ِددٓ بٌبٙددى ٚزكددمِ ِددٓ بٌددِٛ ٚزٕعدد١ُ بٌُددٍه ـددٟ بٌكددمِ  ٗزطمددث  – ٖ

 ٚزعًّ عػ١ٕد  جةٌىٌٛد ِٚٛٔد جٛلوخ بٌؿػى ٚزمفً بٌكمِ.

٠كمِ أغًبء ِٓ ظٙى زىج١عةذ بٌىقدةَ عٕدم بٌَٛدٝ أٚبألٜدىبؾ جمَدطٛبٔد لطد  

ىجددةئٟ لددمو زك١ٍددك ِىددةْ ٌسٕعدد١ُ بٌىةٔددةذ بٌٕؿددةٌ أَٚددٍه ِددٓ زىوددث عٍددٝ ٖددةوٚـ وٙ

َددُ  ٓٔ:  ٘بٌؿم٠ددم ِػٍفددٓ ٚزسددىن أٜددىبؾ بٌُددٍه بٌّػٍفددٓ ؾددىخ ٌٍكددةوظ جطددٛي ِددٓ 

٠ٚطحر بٌٍُه أٚبٌىةٔد ـٟ ب١ٌُّٕ جٛبَدطد وٌٛدد وقدةَ ٚأؾ١ةٔدةو زدٕٕ بٌّٛبٖدفةذ عٍدٝ 

ٍه بٌّػٍفدٓ ٚٚ  ـٍٛد أٜٚفٓد أٜٚةجٛو ٍُِٛت ِٓ بٌىقةَ زٍؿُ عٍدٝ بٌىةٔدد أٚبٌُد

 جىٌٛد وقةَ.

٠مَٛ بٌّىقّةزٟ ) بٌعةًِ ( جٍٗك بٌىقةَ عٍٝ بٌؿدةئٝ ِدٓ أَدفً  ٌدٝ أعٍدٝ  – ٗ

عٍٝ ١٘ادد ٖدفٛؾ أـم١دد ِسسةجعدد ٚال٠دسُ زىو١دث بٌٗدؿ بٌطدةٟٔ  ال جعدم زىو١دث ٚٚدحٝ 

َٚمٟ بٌٗؿ بألٚي ـ١سُ ٚئٙة زّةِةو أـم١ة ٚوأ١َة جعم زىن قٕٛٔ ج١ٕٙة ٚج١ٓ بٌؿةئٝ 

َددسٛود ٠ٚددسُ زطح١سٙددة جحددؤظ ِددىبذ ِؤلسددد ِددٓ بٌػددحٍ عٕددم أٜىبـٙددة وّددة ـددٟ َددم١د ب

بٌكةوغ١د ٌّٛةْ زّةَىٙة ٚعمَ ؾىوسٙة أضٕةء بٌُم١د ُٚٔمٟ بٌحالٜةذ ِدٓ أعٍدٝ جعدم 

وػُ / ِسى ِىعث وًِ ؾسٝ زّأل غ١ّ  بٌفىبؼدةذ  ٖٓ٘ؤ بٌىقةَ بٌّىٛٔد ِٓ ٌحةٟٔ 

زّدةَ غفدةؾ بٌّدمِةن بألٚي بٌّٛغٛلخ قٍؿ بٌىقدةَ ضدُ َدم١ٗ ١ٍ٠دٗ بٌّدمِةن بٌطدةٟٔ جعدم 

 ٚجعم ْه ِٛٔد بٌٍٗك ِحةْىخ ٠ٚسُ زىح١ى بٌحؤظ ٌٍُطؽ بٌكةوغٟ.

زىبغ  ِٕة١َث بٌىقةَ ٚٚحطٙة ٚنٌده لحدً بٌٓده ؾسدٝ ال زٛدىت  جعم بٌُمٟ:

 ٌٍىقةَ بٌُفٍٟ ٔس١ػد ضمً بٌٛيْ ع١ٍٙة جعم بٌُمٟ ٌٍعٍٛٞ.

ُِددؿٛق  زّددأل غ١ّدد  بٌؿّةِددةذ جٍحددةٟٔ بألَددّٕر بألجدد١ٙ بٌّٛددةؾ ع١ٍددٗ – ٘

بٌىقةَ ِ   ٚةـد بٌٍْٛ بٌّٕةَث ٚأؾ١ةٔة زُمٝ بٌؿّةِدةذ جُّدؿٛق بٌىقدةَ بٌّٛدةؾ 

 ١ٌٗ وٍد ٌٗك بٌىقةَ جةٌٍْٛ بٌّطٍٛت ٚزّأل غ١ّد  بٌفىبؼدةذ جُدى١ٓ ٌٍّعػدْٛ ـ١دًبي 

 ِة ٠ً٠م عٕٙة ٚزُّٝ ٘هٖ بٌع١ٍّد بًٌٍِىد.

بٌػّدةٌٟ  زّةَ ِىبؾً بٌػٍٟ ٚبٌس١ٍّد  ٚبٌسٓد١ّ  ؾسدٝ بٌٖٛدٛي  ٌدٝ بٌٓدىً  – ٙ

بٌّطٍٛت ؾُث ِّة زمس١ٛٗ أٖٛي بٌٕٗعد بٌس١ٍّ   ـٟ بٌّٗدٕ  أِدة بٌس١ٍّد  ـ١دسُ عدٓ 

زط٠ٛك ٚنٌه ٌٍعىب١ٍِ ٚنٌه جٗمٍٙة ٚز١ٍّعٙة . ٚجعدم٘ة ٠دسُ  يبٌدد بًٌبئدم جةٌُدم١د ضدُ 

 ٠ُّؽ جةٌٗٛؾ ـسًلبل ٌّعسٗ.

 
 ( رىع١خ األظطخ اٌؼ٠ٍٛخ ثبٌمسا١ِد اٌفقبز٠خ:6)

بألـم١ددد بٌّةئٍددد جددةٌٍْٛ بٌّطٍددٛت جإؾددمٜ بٌطددى٠مس١ٓ  ٠ددسُ زىُدد١د بألَددطؽ بٌع٠ٍٛددد

 بٌسة١ٌس١ٓ:

  ِدددُ  ٔ*ٓ٘زطح١دددر بٌمىب١ِدددم عٍدددٝ عدددٛبو٘ قٓدددح١د لطدددةع

ٚزطحر جُّدة١ِى ؾم٠دم ِػٍفدٓ جُدٍه ٔؿدةٌ أؾّدى ٠ُٚدسكمَ ـدٟ بٌسطح١در 

 ُِة١ِى بٌؿم٠م بٌّػٍفٓ نبذ بٌىتٌٚ بٌىح١ىخ.
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 ٚ أغًبء وودةَ ٖزطحر بٌمىب١ِم جّٛٔد ِىٛٔد ِٓ غًئ١ٓ غ١ى 

وػُ إَّٔر /ِسى ِىعث وًِ ِٓ بٌكٍطد بٌُدةجمد  ٖٓ٘ٔؽ١ى ِ   ٚةـد 

 ٚزىًّ بٌٍؿةِةذ جٕفٍ ِٛٔد بٌٍٗك.

 

 ( رىع١خ اٌذٛائه ثبٌّٛشا١٠ه اٌصجبجٟ:7)
بٌّٛيب٠دده قةِددد ِٗددٕعد زىج١عددةذ أٚوُددى ِٛيب٠دده ٌددهٌه ٠ددٛول عٍددٝ ١٘اددد وٚي 

ّه وجد  ِدُ َدُ جُد ٕ*ٌٕسػ١ّ  بٌسىج١عةذ عٍٝ ُِدةـةذ ضةجسدد ٠ٚدٛول عٍدٝ ِمةَدةذ 

٠ٍٛ٘ٚٗددك عٍددٝ أٌددٛبؼ ِددٓ بٌددٛوق ٌٍٛغددٗ بٌكددةوغٟ ٠ددسُ ٌٗددمٗ عٍددٝ بٌؿددٛبئٝ جّٛٔددد 

ِىٛٔددد ِددٓ غددًء أَددّٕر +غددًء غ١ددى َددٍطةٟٔ +أغددًبء ووددةَ ٖددؽ١ى وِددً ِدد  َددم١ٗ 

ٍِْٛ(جعم  يبٌد بٌٛوق ِٓ ع١ٍدٗ ٠ٚدسُ زىو١حدٗ عٍدٝ جطةٔدد ِدٓ –جٍحةٟٔ إَّٔر )أج١ٙ 

 ٓٓٗجعم ٜىٜٓد ع١ِّٛدد جّمدمبو  وػُ إَّٔر /ِسى ِىعث وًِ ِٖٓٛٔد ِىٛٔد ِٓ 

 وػُ إَّٔر / ِسى ِىعث وًِ.

 

( رىعدددددد١خ اٌذددددددٛائه ثزساث١ددددددغ ِبـددددددخ ٌٍفددددددٛد 8)
 )اوعزٛة(:

َددُ  َٖددُ َٚددّه  ٔٙ*ٔٙٚ٘ددٟ زٗددٕ  ِددٓ بٌػددحٍ بٌّكددىَ بٌػددةؾ جّمةَددةذ 

زىوث ِةلخ عٍٝ بألَدمؿ بٌّعٍمدد ٚزُدّٝ )أوَ َدسىٚٔع( أٚزىُدٝ جٙدة بٌؿدٛبئٝ ٠ٚدسُ 

ٓث بألج١ٙ أٚبٌَّٛىٟ لطةع زطح١ر وّىب١ِد أـم١د ٚوأَد١د زىو١حٙة عٍٝ بٌؿٛبئٝ ٌٍك

َددُ ٚزىودث بٌحالٜددةذ جةٌُّددّةو بٌّكحددم  ٕ٘زىودث عٍددٝ قددٛبج١ى قٓدث عٍددٝ ُِددةـةذ 

 ٚزٓطث جةٌٍْٛ بٌّطٍٛت ٚزم٘ٓ جة٠ًٌر أٚبٌؽىبء ٜحمة ٌٍّٛبٖفةذ بٌف١ٕد.

 

 ( رج١ٍد اٌذٛائه ثبٌٛاح األثٍىبي أٚاٌىٛٔزس:9)
أ٠ٚسُ عًّ زى١ُةذ ٌٍؿٛبئٝ ِٓ زػ١ٍم بألجٍىدةظ جمٓدىخ نبذ بٌمٓىخ بألوٚأٚبًٌبْ 

ِدُ ٠ٚٓدًّ بٌسػ١ٍدم عٍدٝ بٌؿدٛبئٝ عّدً 8ُِ أِٚٓ بٌىدٛٔسى َدّه ِٗٓ بٌكٓث جُّه 

ِددىب٠ٓ )لددٛبئُ( ِددٓ بٌمددٛبئُ بٌىأَدد١د ِٚػّٛعددد ِكٍٛـددد ِددٓ بٌعددٛبو٘ بألـم١ددد عٍددٝ 

َددُ زطحددر عٍددٝ بٌؿددٛبئٝ جُّددة١ِى جٛوِددد ؼةُٜددد عٍددٝ قددٛبج١ى قٓددث  ُِٓ٘ددةـةذ 

َدددُ  ٓ٘عٍدددٝ ُِدددةـةذ  6-َٙدددُ جعّدددك  ٙ*َٙدددُ أٚ ٗ*ٗلٛلدددد ٍِس٠ٛدددد بٌمطدددةع ِم

ٚزٛٚدد  ع١ٍٙددة ِٛٔددد بألَددّٕر ٚبٌػددحٍ ضددُ ٠ددسُ زػ١ٍددم بألٌددٛبؼ ٌألوٚأٚبٌىددٛٔسى عٍددٝ 

 بٌعٛبو٘ جةٌُّّةو بٌّكحم ِ  بٌس١ٍّ  ٜحمة ألٖٛي بٌٕٗعد.

 

( رج١ٍددد اٌذددٛائه ثددؤٌٛاح خؽددت ِٛظددىٟ أٚاٌددصاْ 11)
 أٚاألزٚ:



 

http://www.islamsc.com/ 

101 

جٖٛددد ٗ/َٖددسكمبَ أٌددٛبؼ ِددٓ بٌكٓددث بٌَّٛددىٟ أٚبٌددًبْ َددّه ٠ٚددسُ بٌسػ١ٍددم جة

جٖٛددد ٚزىُددٝ بألٌددٛبؼ ـددٟ بزػة٘ددةذ  5-ٗأ٠ٚٛٚدد  جعددىٚ٘ ؾُددث بٌىَددِٛةذ ِددٓ 

أـم١ددد ٌموغددد ِةئٍددد ؾُددث بٌىَددِٛةذ بٌمبق١ٍددد بٌكةٖددد جةٌددم٠ىٛوبذ بٌمبق١ٍددد زطحددر 

َددُ ِطحسددد عٍددٝ قددٛبج١ى قٓددح١د ُِددٍٛجد  ٕ*ٔأٚ ٕ*ِٕددىب٠ٓ ِددٓ بٌكٓددث بٌَّٛددىٟ 

ع لبقً بٌؿةئٝ ـ١ىْٛ بزػدةٖ بٌّدىب٠ٓ عىدٍ بزػدةٖ بٌسػ١ٍدم ٠ٚدسُ زٓدى٠ث بٌكٓدث بٌمطة

جعم بٌسىو١ث َٕٚفىزٗ ٚل٘ةٔٗ جةٌٍْٛ بٌّطٍٛت غّةٌىة أٚـدالذ )ي٠در ْدفةؾ( أٚقالـدٗ 

 ٜحمة ٌٍّٛبٖفةذ.

 

 ( رج١ٍد اٌذٛائه ثؤٌٛاح األ١ٌَِٕٛٛ أٚاٌعزٍٕعز١ً:11)
ٚبٌسدددٟ زدددٕٕ ع١ٍٙدددة  ٠دددسُ زىو١دددث ِػّٛعدددد ِدددٓ بألٌدددٛبؼ بٌّعم١ٔدددد بٌّٗدددٕعد

بٌّٛبٖفةذ )بٌىَدِٛةذ( جىدُ زٛي٠عٙدة ٌٍّٛلد  ٚزىودث عٍدٝ عاللدةذ ِٚدىب٠ٓ قٓدح١د 

زطحر عٍٝ بٌؿٛبئٝ عدٓ ٜى٠دك قدٛبج١ى قٓدح١د ِسُدة٠ٚد بٌمطدةع ٠ٚدسُ زىو١دث بألٌدٛبؼ 

بٌّعم١ٔد عٓ ٜى٠دك ُِدة١ِى جٛوِدد زعطدٟ َدٌٙٛد بٌفده ٚبٌسىو١دث أٚجةٌحىْدةَ أٚعدٓ 

 ةٌٍؿةَ جؿُث بٌطى٠مد بٌسٟ زؿمل٘ة أٖٛي بٌمطةع بٌف١ٕد. ٜى٠ك بٌمطةعةذ بٌّعم١ٔد أٚج

 

 

 ( وعٛح اٌذٛائه ثبٌٛشزاد اٌقؽج١خ:12)
زُددسعًّ جددٕفٍ ـىددىخ وُددٛخ بٌؿددٛبئٝ جددةألٌٛبؼ بٌكٓددث  ال أٔٙددة زعّددً جةوزفددةع 

بٌٛيوبذ أٚبألَدفةي ـ١ػدث أْ ٠سّٓدٟ ٔدٛع بٌدٛيوخ بٌكٓدح١د ِد  بألضدةش ْٚدىً ٚٔدٛع 

بٌكٓح١د عٓ ٜى٠ك ز١ُّى٘ة جكٛبج١ى قٓح١د ُِدٍٛجد  بألو١ٚد ح٠ٚسُ زىو١ث بٌٛيوبذ

َدُ  ٓ٘بٌمطةع ِطحسد لبقً بٌؿةئٝ ِٓ لحً ـٟ أِةوٓ ِؿملخ زؿدر بٌىُدٛخ ودً ُِدةـد 

ٚأؾ١ةٔة ٠سُ عًّ وة٠ٍٚد )قةجٛو قٓث ُِسم٠ى بٌمطةع ٍِْٛ ُِمٝ ؼٟ بٌؽدىبء ٠ٚطحدر 

طٍدٛت زطح١سدٗح ـٟ بٌكىَ ج١ٓ بٌكٓدث ٚبٌكدةجٛو بٌٍّدْٛ ( ٌسطح١در بٌدٛيوخ جةٌكدةجٛو بٌّ

 قةجٛو بٌكٓث لبئىٞ بٌمطةع ِمْ٘ٛ جةٌؽىبء ضُ ٠مط  ٠ٕٚٗفى ِ  زٓط١ث بٌٛيوخ.

 

 بٌسؿ١ًّ ِٓ :زُ 
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